pasta•pasta

სპაგეტი ალ პომოდორო

სპაგეტი, პომიდორი, პარმეზანი, ბაზილიკი

SPAGHETTI AL POMODORO
spaghetti, tomato, parmesan, basilr

meniu • menu

16,00J

ფუზილი კუატრო ფორმაჯი
ფუზილი, გაუდა, პარმეზანი, ნაღები, კარაქი

FUSILLI QUATTRO FORMAGGI
fusilli, gauda, parmesan, cream, butter

apetaizeri•APETIZER
4,50J
5,00J

ბრუსკეტა პომიდვრით და ბაზილიკით

Bruschetta

with tomato and basil

ბრუსკეტა პროშუტოთი

Bruschetta

prosciutto

5,00J

ბრუსკეტა პესტოთი და პომიდვრით

Bruschetta

with pesto end tomato

salaTi • SALAD

მწვანე ბულგარულის და კიტრის ნაჭრები
შეზავებული ლიმნის წვენით და სალათის
ფოთლების მიქსით

AUGUSTA · bell pepper,
green onion, lettuce mix

სპაგეტი, ბეკონი, ნაღები, მუსკატის კაკალი, წიწაკის მიქსი

cxeli kerZebi• HOT DISHES
ფრიკასე დე პულე ·

ქათმის გულმკერდი, ქამა

სოკო , პრასი, ნაღებისა და თეთრი ღვინის სოუსი

FRICASSEE DE POULET · Chicken chest,
mushroom, cream and white wine, leeks

RICE WITH SHRIMPS · Grilled

juicy shrimps

with rice and soy sauce

pc

14,50J

pc.

12,00J

ხინკილა ყველის სოუსში

ხინკილა წიწაკის სოუსში

7, / 13,
00

GREEK SALAD · cucumbe, tomato,
pepper mix, green onion, dill, "feta"

00J

KHINKILAS IN MUSHROOM SAUCE 10

mix

9 / 15,

გრილზე შემწვარი ქათმის ფილე, სალათის
ფოთლების მიქსი, ანჩოუსის სოუსი, ყველი პარმეზანი

CAESAR SALAD · grilled chicken
dressing, lettuce mix, parmesan

00

50J

fillet, caesar

9,00J

ქათმის ფილე შემწვარი, ფორთოხალი, სალათის
ფოთლების მიქსი, შეზავებული ციტრუსის სოუსით და
მოხალული ნიგზით

chicken fillet, orange, lettuce
mix with citrus sauce and fried walnuts

wvniani • SOUP

ქათმის ბულიონი

მკერდის თეთრი ნაჭრები, ბრინჯი, სტაფილო, ქინძი

fillet, rice, carrot,

burgeri • Burgers

დელპიერო

გრილზე შემწვარი საქონლის სუკის დაკეპილი ხორცის
ბურგერი, ბეკონი, ყველი "გაუდა", კიტრის მარინადი,

14,90J

სოკოს წვნიანი
ქამა სოკო, კარტოფილი, სტაფილო, თეთრი წიწაკა, ქინძი

potato,

მინესტრონე
ქამა სოკო, ყვავილოვანი კომბოსტო, ბულგარული წიწაკა,
სტაფილო, კამა

tenderlois, bekon, gauda
tomatoes, lettuce, ketchup

გატუზო

13,90J

mayonnaise mix

ბოსტნეულის ბურგერი

5,00J
7,00J

6,00J

VEGETABLE BURGER · red and green bulgarian
pepper, eggplant, champignons, tomatoes, cheese "gauda",
cucumber marinade, lettuce, ketchup and mayonnaise mix

garniri • side DISHES

French

fries

(0.100gr)

მექსიკური კარტოფილი (0.100გრ)

Mexican

7,00J

8,00J

გრილზე შეწვარი წითელი და მწვანე ბულგარული,
ბადრიჯანი, ქამა სოკო, პომიდორი, ყველი "გაუდა",
კიტრის მარინადი, სალათის ფოთოლი, კეტჩუპისა და მაიონეზის მიქსი

ფრი (0.100გრ)

cauliflower, bell

სოკოს კრემსუპი · Mashroom cream soup

DEL PIERO · chopped heifer
cheese, marinated cucumbers,
and mayonnaise mix.

GATTUSO · chopped chicken, bacon, Gauda cheese,
cucumber marinade, tomatoes, lettuce, ketchup and

coriander

MINESTRONE · champignon,
pepper, carrot, dil

13,90J

ქათმის დაკეპილი ხორცი, ბეკონი, ყველი "გაუდა",
კიტრის მარინადი, პომიდორი, სალათის ფოთოლი,
კეტჩუპისა და მაიონეზის მიქსი

CHARDIN · grilled

MUSHROOM SOUP · champignon,
carrot, pepper, dill

pc

პომოდორი, სალათის ფოთოლი, კეტჩუპისა და მაიონეზის მიქსი

შარდენი

CHICKEN BROTH · chicken

KHINKILAS IN PEPPER SAUCE 10
ხინკილა სოკოს სოუსში

olives, beel
cheese, lettuce

ცეზარი

9,00J

გრილზე შემწვარი

KHINKILAS IN CHEESE SAUCE 10

კიტრი, პომიდორი, მწვანე და წითელი
ბულგარული წიწაკის მიქსი, სალათის ფოთლები,
ყველი "ფეტა", შეზავებული დაკეპილი მწვანე ხახვით და კამით

16,00J

წვნიანი კრევეტი ბრინჯით და სოიოს სოუსით

cucumber, lemon, dill,

ბერძნული სალათი

15,00J

bacon, cream, nutmeg, pepper mix

ბრინჯი კრევეტებით ·

7,00 / 15,00J

აუგუსტა

კარბონარა

CARBONARA · spageti,

15,00J

potatos

(0.100gr)

კარტოფილი "კამპანილე"
სამი სოუსით (0.100გრ)

Potatoes "Campagnole" (0.100gr)

• მომსახურება 10% Service •

2,50J
2,50J

3,50J

garniri • side DISHES

გამომცხვარი კარტოფილი არაჟნით

Baked

potato with sour cream

მექსიკური კარტოფილი · Mexican
ფრი · French

potatoes

fries

კარტოფილი "კამპანილე" სამი სოუსით

Potatoes Campagnole

with three sauce

ბოსტნეული გრილზე · Grilled

vegetables

5,00J
5,50J
4,00J
8,00J
13,00J

sousi • SAUCE

სოუსი "სპანიოლა" · Spagnola

sauce

სოუსი "ძაძიკი" · Dzadziki

(0.050)

სოუსი "ფრიზანტე" · Frizante

ყავა ესპრესო · Coffee

espresso

ყავა ამერიკანო · Coffee
ყავა კაპუჩინო · Coffee

americano

cappuccino

ყავა ლატე · Coffee Latte
თურქული ყავა · Turkish

coffee

5,00J

ყავა ესპრესო ორმაგი|

Coffee

espresso double

coffee with ice cream

Cai• tea

ჩაი ერთჯერადი · Bag

tea

ჩაი დასაყენებელი · Loose -leaf

tea

(0.050)

მაიონეზი · Mayonnaise
არაჟანი ·

sour cream
tkemali

ფრეში გრეიფრუტი, ფორთოხალი
ვაშლი, სტაფილო (0.250მლ)

Fresh juice Grapefruit,
(0.250ml)

orange, apple, carrot

ფრეში გრეიფრუტი, ფორთოხალი
ვაშლი, სტაფილო (0.500მლ)

Fresh juice Grapefruit,
(0.500ml)

orange, apple, carrot

5,50J
9,50J

gamagrilebeli
sasmeli

კოკა-კოლა (0.330მლ)

Coca-Cola (0.330ml)

1,80J
5,00J

2,50J
2,50J
2,50J
1,40J
0,70J
0,80J
1,50J

axlad dawuruli
wvenebi • Fresh juice

5,50J

ცივი ყავა ნაყინით

Cold

3,00J
3,50J
4,00J
4,50J
2,50J

sauce

კეტჩუპი · Ketchup

ტყემალი ·

yava• Coffee

sauce

(0.050)

ხილის წვენი (0.250მლ)

Fruit

juice

(0.250ml)

ხილის კომპოტი (0.250მლ)

Fruit

compote

(0.250ml)

ლიმონათი "პომოდორისიმო" (0.250მლ)

Lemonade "POMODORISIMO" (0.250ml)

• მომსახურება 10% Service •

2,70J

3,00J
1,50J
2,00J

