Холодні закуски
Асорті до пива хамон, бастурма, салямі, трюфель, маслини ,грісіні

300

350,00 грн

М`ясне асорті по домашньому домашня ковбаска, буженина, рулет,ростбіф

450

380,00 грн

Сирна тарілка

240

240,00 грн

390/50

175,00 грн

Асорті з сала

мелене з часником,сало гостре, сало з зеленню та грінки, гірчиця

Оселедець з цибулею
Домашні соління

оселедець з цибулею

помідори,огірок,капуста хвилинка,морква

Бадріджані з горіхами

баклажан,горіхова паста,солодкий перець

230

90,00 грн

500

120,00 грн

250

120,00 грн

Мучні страви
Хачапурі по - Менгрельськи

440

150,00 грн

440

150,00 грн

440

150,00 грн

Лаваш з помідором та зеленню та сиром сулугуні

350

135,00 грн

Хінкалі

1шт.

20,00 грн

Хачапурі Кубдарі

сир мацарела та бринза

рублене м`ясо свинини та телятини з кінзою

Хачапурі по - Аджарськи

з сиром та яйцем

Піцца
М`ясна
4 сира

балик,грудинка,кур філе,моцарела,твердий сир.

сир твердий,сулу гуні,Дор Блю,моцарела

Гавайська

кур філе,кукурудза,анана,моцарела,твердий сир

550 165,00 грн
420 170,00 грн
560 155,00 грн

Салати
Салат з лососем лосось ,мікс салату,помідор, грейпфрут, медово горіховий соус

200

180,00 грн

Цезар з беконом та куркою куряче філе, бекон, пармезан, помідор, соус Цезар

280

165,00 грн

Генацвалє

270

160,00 грн

260

135,00 грн

220

125,00 грн

300

120,00 грн

350

95,00 грн

Кахеті
Міміно

балик,буженина,язик відв.,перець болг.,лист салату

язик яловий,перець болг.,помідор,зелень, соус теріяки

куряче філе, омлет, огірок, кунжут,рукола, олійна заправка

Грецький

помідор, огірок, перець солодкий, сир фетта, оливкова олія, лист салату

Гарніри
Аджапсандалі
Картопля фрі

тушені овочі у власному соусі

200/30 50,00 грн

картопля, кетчуп

Картопля по - селянськи

картопля, цибуля,часник, зелень

250

45,00 грн

Перші страви
Бограч

300

100,00 грн

Шурпа з телятини

300

90,00 грн

Харчо

300

80,00 грн

300

60,00 грн

телятина, овочі, рис, гострий перець

Суп з курячим філе та яйцем

з куриним філе та яйцем, зелень

Гарячі страви
Морепродукти в кеці

350

310,00 грн

Качина грудка з овочами під гранатовим соусом

300

270,00 грн

Курка по - Аджарськи куряче філе з солодким перцем, грибами та гострим перцем

340

160,00 грн

Чашушулі

300

180,00 грн

400

185,00 грн

400

195,00 грн

380

165,00 грн

250

225,00 грн

300

160,00 грн

Філе дорадо смажена з броколі та соусом тар-тар

330

295,00 грн

Ацхадзор

350

150,00 грн

370

160,00 грн

320

160,00 грн

200

85,00 грн

Сулугуні смажений на кеці з томатом

295

140,00 грн

Кверебі

бичачі яйця з зеленню

260

65,00 грн

Кверебі

з горіхом

290

68,00 грн

230

65,00 грн

кальмар, креветка, мідії, сьомга

телятина з томатами

Оджахурі

картопля та овочі та на вибір:

Язик по грузинські

свинина
телятина
куряче філе

язик смажений з грибами та гострим перцем під сиром

Кабулеті фірмовий

судак в клярі з помідором, цибулею запечений під сиром

куряче стегно з грибами в сметано часниковому соусі з кінзою

Печінка «Каурма»
Печінка у вині

печінка в горіховому соусі

печінка з перцем,випарена в вині

Смажені печериці з сулугуні в кеці

Твіні в кеці

телячі мізки з соусом тартар

гриби фаршировані сиром сулугуні

Страви на вуглях
Дружня Компанія

1.000/50

600,00 грн

за 0,100

180,00 грн

Шашлик з телятини

330/50

265,00 грн

Люля – Кебаб

400/50

180,00 грн

430/50

265,00 грн

320/50

260,00 грн

за 0,100

68,00 грн

1 шт

45,00 грн

люля-кебаб, ребра, ошийок, овочі в темпурі

Сьомга з димком

свинина-телятина,кінза

Шашлик по-грузинськи

ошийок, помідор,цибулька на кеці

Стейк по Тбіліськи
Реберця свинні
Лаваш

Соуси
Сацебеллі

0,050

30,00 грн

Наршараб

0,050

30,00 грн

Кетчуп, гірчиця, хрін

0,050

20,00 грн

Десерти

Пеламуши
Сирники

виноградний десерт

за

сирники,сметана,мед

Шоколадно-горіховий десерт

за

Фруктове асорті виноград,апельсин,яблуко,грейпфрут

0,100

37,00 грн.

180/50

100,00грн

0,100

54,00 грн

0,630

130,00 грн

Морозиво пломбір

за

0,100

50,00 грн

Доповнення до морозива

за

0,015

30,00 грн

•
•
•
•
•

Фрукти
Топінг шоколадний
Тертий шоколад
Горішки
Мед

