ცომეული PASTRY
პურის ნაირსახეობა

ჩიზქეიქი ნიუ-იორკი
Cheesecake
new-york

4.50d

შოთის პური (1 ც.), პენი (1ც.), ჭვავის პური (0.260გრ.)

Assorted bread basket

ღვინო WINES

7.50d

ჭიქა/glass

Shoti bread (1 pc.); penny(1 pc.); rye bread (0.260g)

ქართული შოთი
Georgian shoti bread

1.50d

მჭადი (1 ც.)
Mchadi (1 pc.)

1.50d

წინანდალი - თელავის ღვინის მარანი
Tsinandali - Telavi Wine Cellar
საფერავი - თელავის ღვინის მარანი
Saperavi - Telavi Wine Cellar

ნაყინი (0.200გრ.)
Ice cream (0.200g.)

4.50d

ჭიქა/glass

3.50d

Georgian cornbread with cheese

ლობიანი პატარა / დიდი
Lobian Small / Big

6.

9.

ხაჭაპური იმერული პატარა / დიდი
Imeretian khachapuri Small / big

7.

10.

90
d

90
d

ხაჭაპური მეგრული
პატარა / დიდი

Mingrelian khachapuri
Small / big

90
d

8.
11.

90
d
90
d

გამაგრილებელი სასმელი
Cold Drinks
კოკა-კოლა ქილის
coca-cola tin can 0.33L 2.90d
კოკა-კოლა ჩამოსასხმელი
Coca Cola
0.4L

2.90/ 1.5L 7.50d

ლიმონათი “ზანდუკელი”
Zandukeli lemonade0.5L 2.90d
სეზონური კომპოტი
00
0.25L 3.
Seasonal
90
compote
1.5L10. d

საწებელი SAUCES
ბაჟე (0.200 გრ.)
Bazhe (0.200 g)

6.50d

მატონიზირებელი წყალი
Tonic Water
5.90d
ხილის წვენი
Juice 0.25L 3.00d / 1L 10.90d
წყალი
Water

ტყემალი (0.100 გრ.)
Tkemali sauce (0.100 g)
პომიდვრის საწებელი
Tomato sauce (0.100 g)

2.00d
(0.100 გრ.)

აჯიკა გურული (0.100 გრ.)
Gurian Adjika (0.100 g)
ნარშარაბი ბროწეულის წვენი (0.050 გრ.)
Narsharab Pomegranate juice (0.050 g)

2.

00
d

4.

00
d

0.5L

2.

00
d

მინერალური წყალი
50
Mineral Water
0.5L 2. d
ცივი ჩაი
Cold tea

0.5L

რედბული
Red Bull

4.90d

0.25

ცივი ყავა
Cold coffee

7.

50
d

ცივი ყავა ნაყინით
Cold coffee with
ice cream

ცხელი სასმელი
Hot Drinks
ჩაი ერთჯერადი
Bag tea
ჩაი დასაყენებელი
Loose-leaf tea
პიტნის ჩაი
Mint tea
ყავა კაპუჩინო
Cappuccino
ყავა ლატე
Coffee Latte
ყავა ესპრესო
Espresso

ჭიქა/glass

9.

00
d

3.20d
4.90d
4.90d

6.

50
d

3.90d
6.90d

ყავა ამერიკანო
Americano

3.90d

ყავა თურქული
Turkish coffee

3.

7.00d

50
d

6.50d

კრომბახერი - Krombacher0.3L 6.90 / 0.4L 7.90 / 1.5L 19.90d

ვაშლის შტრუდელი
ნაყინით
Apple strudel with
ice cream

5.

50
d

შოკოლადის ბისკვიტი ცხელი შოკოლადის
შიგთავსით
Chocolate cake with hot
chocolate filling

0.3L

ბოთლის ლუდი / Bottled Beer
ბერნარდი შავი - Bernard0.5L 7.90d

შოკოლადის ფონდანი ნაყინით
Chocolate fondant

6.50 / 0.5L 7.90 / 1.5L 17.90d
არგო - Argo0.4L 3.90 / 1.5L 13.90d
ლეფე - Leffe

7.00d

ამარეტო დი სარონი
Amaretto di saronno

მარტინი როსსო
Martini Rosso

პაულანერი გაუფილტრავი - Paulaner Unfiltered 0.5L 8.

90
d

კორონა - Korona0.35L 7.90d
არგო ლაგერი - Argo lager0.5L 4.90d

მომსახურება 10%

0.1L

6.90d

ჭაჭა / Chacha

ჭაჭა

მუხის კასრში დაძველებული

Cacha

chacha oak
0.05L

3.50d 0.5L 24.50d

არაყი / Vodka
ნემიროვი
Nemiroff
0.05L

5.50d

0.5L

ფინლანდია
Finlandia
0.05L

6.50d
7.50d

28.90d

0.5L

41.90d

0.5L

44.90d

აბსოლუტი
Absolut

საუზა სილვერი
Sauza Silver

ჩამოსასხმელი ლუდი / Draught Beer

ბოთლი/bottle

აპერიტივი / Apéritif
მარტინი ბიანკო
90
Martini Bianco
0.1L 6. d

ტეკილა / Tequila
ოლმეგა ბლანკო
90
Olmeca Blanco
0.05L 7. d

ლუდი beer

8.90d / ბოთლი/bottle 32.90d
38.90d

ალკოჰოლური სასმელი
alcoholic drinks

0.05L

3.50d

დესერტი desserts

7.90d / ბოთლი/bottle 30.90d

საფერავი - შატო მუხრანი
Saperavi - Château Mukhrani

5.00d

ყავა ორმ.ესპრესო
Double espresso

ყავა ორმ. თურქული
Dubb. Turkish coffee

ჭიქა/glass

ქინძმარაული - თელავის ღვინის მარანი
Kindzmarauli - Telavi Wine Cellar

სასმელი drinks

90
d

6.90d / ბოთლი/bottle 20.90d

კონდოლი, მწვანე-ქისი - თელავის ღვინის მარანი
Kondoli, Mtsvane-Kisi - Telavi Wine Cellar


ჭვიშტარი (1 ც.)
Chvishtari (1 pc.)

6.50d / ბოთლი/bottle 20.90d

7.90d

0.05L

7.90d

კუანტრო
Cointreau

0.05L

8.90d

იაგერმაისტერი
Jägermeister

0.05L

7.50d

კამპარი ბიტერი
Campari bitter

0.05L

7.90d

ლიმონჩელო
Limoncello

0.05L

3.50d

ლა გრაპა 903 ბარიკ
La Grappa 903 barrel
0.05L

7.50d

რომი / Rum
ბაკარდი სუპერიორი (თეთრი)
Bacardi Superior (white)
90

0.05L 8. d
კოქტეილი / Cocktail
მოჰიტო
Mojito
15.90d
მოჰიტო უალკოჰოლო
Non-alcoholic mojito

9.50d

ჯინ-ტონიკი
Gin and Tonic

14.90d

ჯინი / GIN
ბიფიტერი
50
Beefeater
0.05L 6. d

კოსმოპოლიტენი
Cosmopolitan

14.90d

მარგარიტა
Margarita

14.90d

ვისკი / Whiskey
ჯეკ დენიელსი
90
JACK DANIELS
0.05L 8. d

რედბული არაყით
Vodka Red Bull

14.90d

ლონგ აილენდი
Long Island

16.50d

შპრიტც აპეროლი
Aperol spritz

14.90d

შპრიტც კამპარი
Campari spritz

14.90d

ჯეიმსონი
JAMESON

0.05L

0.05L

8.

90
d

ლიქიორი / Liqueur
ბეილისი
50
Bailey’s
0.05L 7. d

SERVICE 10%

ცივი კერძები COLD DISHES
ბადრიჯანი ნიგვზით (0.200 გრ.)
Aubergines with walnuts (0.200 g)

7.50d

ისპანახი ნიგვზით (0.200 გრ.)
Spinach leaves with walnuts

7.

შემწვარი კალმახი ბროწეულის სოუსით (1 ც.)

(0.200 გრ.)
შემწვარი ქათმის გულმკერდი, მექსიკური სოუსი,
სალათის ფოთოლი, ბროწეული.

9.

50
d

Chicken salad

(0.200 g)
Roast chicken breasts, Mexican sauce, lettuce, pomegranate

მწნილის ნაირსახეობა

(0.400 გრ.)
კიტრი, მწვანე პომიდორი, ცხარე წიწაკა, ბულგარული წიწაკა,
ჯონჯოლი, წითელი კომბოსტო, ნიორი

7.

50
d

(0.400 g)
Cucumbers, green tomatoes, bell peppers, jonjoli (colchis bladdernut),
hot pepper, cauliflower, red cabbage, garlic

Shkmeruli chicken
(1 pc.)
Chicken in garlic sauce

წვნიანი SOUPS
სოკოს წვნიანი (0.300 გრ.)
Mushroom soup (0.300 g)

6.
6.

00
d

სულგუნი (0.200 გრ.)
Sulguni cheese (0.200 g)

8.

წიწილის ბულიონი (0.300 გრ.)
Chicken broth (0.300 g)

7.50d

ხბოს ბულიონი (0.300 გრ.)
Veal broth (0.300 g)

8.00d

გებჟალია

9.50d

7.50d

წიწილა მაყვალში (1 ც.)
Roast chicken in blackberry sauce (1 pc.)

ხბოს ჩაშუშული
(0.300 გრ.)

Braised veal

ხინკილა
სოკოს სოუსით (10 ც.)
Khinkilas
in mushroom sauce

23.90d

Chikhirtma

15.90d
(10 pc.)

24.90d
ხინკილა
14.90d
წიწაკის სოუსით (10 ც.)
Khinkilas in pepper sauce (10 pc.)

ხინკილა
ყველის სოუსით (10 ც.)
Khinkilas in
cheese sauce (10 pc.)

20.90d

8.90d

15.90d

ჩებურეკი

(1 ც.)
ხრაშუნა ცომი, გემრიელად
შეზავებული ხორცის გულსართით

15.

90
d

Chrbureki

4.50d

(1 pc.)
Without yeast,crispy wity delicious
spiced meat filling

7.90d

(0.300 გრ.)

0.90d

(0.300 g)

ოჯახური
ღორის ხორცით (0.400 გრ.)
Braised pork ( 0.400g)

ჩიხირთმა

0.90d

(1 pc.)

ხინკალი კარტოფილით (1 ც.)
Khinkali with potatoes (1 pc.)

ტოლმა ვაზის
13.90d
ფოთოლში (10 ც.)
Dolma in vine leaves ( 10 pc.)

00
d

ხინკილას სუპი
აზიურად (0.300 გრ.)
Khinkila soup (0.300 g)

(0.250 g)
Sulguni kneaded with mint in a milk
and nadughi sauce

ნადუღი სულგუნის
ფირფიტებში (0.200 გრ.)
Nadughi in sulguni
discs (0.200 g)

ხინკალი სოკოთი (1 ც.)
Khinkali with mushrooms

წიწილა ნივრის სოუსით

7.90d
90
d

(1 pc.)

წიწილა შქმერულად (1 ც.)

ბოსტნეულის წვნიანი (0.300 გრ.)
Vegetable soup (0.300 გრ.)

Gebzhalia

Roast trout in pomegranate sauce

14.

90
d

Filleted trout with hot pomegranate sauce

იმერული ყველი (0.200 გრ.)
Imeretian cheese (0.200 g)

(0.250 გრ.)
გადაზელილი სულგუნი პიტნით,
რძისა და ნადუღის სოუსით

ფხაგამოცლილი კალმახი ბროწეულის ცხელი სოუსით

50
d

(0.200 g)

Mix of brined vegs

ქათმის სალათი

(0.300 g)

ყველის ასორტი

იმერული ყველი, სულგუნი,
შებოლილი სულგუნი

Cheese assortment

Imeretian cheese, sulguni, smoked sulguni

თათარიახლი (0.300 გრ.)
Tatariakhli (0.300 g)

ელარჯის
ბურთები (6 ც.)
Elarji balls (6 pc.)

9.

90
d

ფხალის ასორტი

ნიგვზიანი ჭარხლის ფხალი,
ისპანახის ფხალი ნიგვზით,
ბადრიჯანი ნიგვზით

Beet greens, Spinach, Aubergine with walnuts

ქამა სოკო კეცზე (0.200 გრ.)
Champignons in a ketsi clay pan

სალათი SALAD
კიტრისა და პომიდვრის სალათი (0.300 გრ.)
Cucumber and tomato salad (0.300 g)
კიტრისა და პომიდვრის სალათი
ნიგვზით (0.350 გრ.)
Cucumber and tomato salad
with walnuts (0.250 g)

ძირითადი კერძები Main dishes

Green salad

7.90d
8.

90
d

კუპატი მეგრული (0.250 გრ.)
Mingrelian Kupati (0.250 g)
ამოლესილი ლობიო
ქოთანში (0.300 გრ.)
Beans puree in a
clay pot

7.

50
d

15.00d

გებჟალიას ბურთები, სალათის
ფოთოლი, ნუში, ნიგოზი და ციტრუსის სოუსი

Salad with gebzhalia balls (0.300 g)

6.

კარტოფილი ფრი (0.300 გრ.)
french fries (0.300 g)

6.50d

Grilled vegetables

14.90d

(1 ც.)

Gebzhalia balls, lettuce, cherry tomatoes,
almonds, walnuts and citrus sauce

მომსახურება 10%

Beef and pork
kebab (0.125 g/0.250 g)

(0.350 გრ.)

(0.350 g)

90
d

7.50d

(0.125 გრ./0.250 გრ.)

Chicken kebab

(0.125 g/0.250 g)

ქაბაბი საქონლის ხორცით
(0.125 გრ./0.250 გრ.)

Beef kebab

(0.125 g/0.250 g)

7.90d

11.90d

9.90d

15.90d

ქათმის მწვადი
(0.250 გრ.)

Chicken barbecue

6.

12.90d
1.00d

ხინკალი ქალაქური (1 ც.)
Kalakuri khinkali (1 pc.)
ხინკალი მთიულური (1 ც.)
Mtiuletian khinkali (1 pc.)
ხინკალი მოხევური (1 ც.)
Mokhevian khinkali (1 pc.)
ხინკალი ყველით (1 ც.)
Khinkali with cheese (1 pc.)

SERVICE 10%

10.50d

(0.250 g)

ხინკალი khinkali
90
d

8.90d
15.90d

მწვადი BARBECUE

Eggplant, Bulgarian, Marrow

(0.300 g)

შემწვარი კალმახი
Roast trout (1 pc.)

6.

00
d

კარტოფილი
ცხარე სანელებლებით (0.250 გრ.)
Potatoes with chill spices (0.250 g)

გრილზე შემწვარი ბოსტნეული

(0.125 გრ. / 0.250 გრ.)

ქაბაბი ქათმის ხორცით

(0.250 გრ.)

ბადრიჯანი, ბულგარული, ყაბაყი

(0.300 g)

(0.270 g)
Lettuce, cucumbers, bell peppers, dill, spring onions and citrus sauce

სალათი გებჟალიას
ბურთებით (0.300 გრ.)

9.

ქამა სოკო კეცზე
11.90d
სულგუნით (0.300 გრ.)
Champignons in
a ketsi clay pan with sulguni

მწვანე სალათი

(0.270გრ.)
სალათის ფოთოლი, კიტრი, მწვანე ბულგარული, კამა,
მწვანე ხახვი, ციტრუსის სოუსი,

(0.200 g)

90
d

კარტოფილი შემწვარი
Fried potatoes (0.250 g)

ქაბაბი საქონლის და
ღორის ხორცით

8.50d

15.90d

“Pkhali” assortment

ქაბაბი kebab

ცხელი კერძები hot dishes

24.90d

ხბოს მწვადი (0.25 გრ.)
Veal barbecue (0.25 g)

17.50d

ღორის მწვადი (0.25 გრ.)
Pork barbecue (0.25 g)

14.90d

პაბ მენიუ
სალათი salads

ცეზარი

სალათის ფოთოლი, ქათმის ფილე, პომიდორი ჩერი,
ცეზარის სოუსი, ორცხობილა, პარმეზანი

Caesar

17.00d

Lettuce, chicken fillet, cherry tomato, Caesar sauce, breadcrumbs,
Parmesan cheese

ბერძნული სალათი
სალათის ფოთოლი, კიტრი, პომიდორი, მწვანე ბულგარული,
შავი ზეთისხილი, მწვანე ხახვი, ყველი ფეტა, ციტრუსის სოუსი.

13.50d

Greek salad

Lettuce, cucumbers, tomatoes, bell peppers, black olives, spring onions, feta
cheese and citrus sauce

სტეიკ სალათი
საქონლის სუკი, სალათის ფოთოლი, კიტრი,
მწვანე ბულგარული, კამა, ხახვი
მწვანე, ციტრუსის სოუსი
50
d

17.

Steak salad

Grilled beef, lettuce, cucumbers,
bell peppers, dill, spring onions, citrus sauce

ბურგერი hamburgers
აიდაჰო
გახუხული პური სეზამის მარცვლებით,
50
გრილზე შემწვარი საქონლის
d
ბურგერი, ყველი გაუდა, პომიდორი,
კარამელიზირებული ხახვი, კიტრის მარინადი,
ბარბექიუს სოუსი, სალათის ფოთოლი. გარნირად
მიყვება აპაჩის სოუსი და კარტოფილი ფრი

13.

Idaho

grilled bread with Sesame seeds, grilled beef burger,
Gouda cheese, tomatoes, caramelized onions, brined cucumbers,
BBQ sauce, lettuce. Garnished Apache sauce and French fries

ამერიკული ბურგერი
გახუხული პური, გრილზე შემწვარი
00
d
საქონლის ბურგერი და ბეკონი,
პომიდორი, ყველი გაუდა, სალათის
ფოთოლი, კეტჩუპი. გარნირად მიყვება აპაჩის სოუსი
და კარტოფილი ფრი.

16.

American burger

Grilled burger and bacon, tomatoes, Gouda cheese,
lettuce, Ketchup. Garnished Apache sauce and French fries

საფირმო კერძი saloon specialitie
ოფო სპაისი

24.

90
გრილზე შემწვარი წიწილა ოფოს
d
სუნელებით, კარტოფილ ფრისთან,
აპაჩის სოუსსა და გახუხულ პურთან ერთად

Ofo Spicy

Grilled chicken with ofo spices, French fries,
Apache sauce and a toast

ფორტ დავისი

49.00d

გრილზე შემწვარი დეკეულის
ხორცი, ქათმის მკერდი, ძეხვი
“სალსიჩა”, სოსისი, შემწვარი ბოსტნეული,
აპაჩის სოუსი და შემწვარი კარტოფილი

Fort Davis

Grilled calf, chicken breast, salsiccia sausage,
a frankfurter, grilled vegetables, Apache sauce
and fried potatoes

მომსახურება/SERVICE 10%

ქათმის გრილი chicken grill

ქათმის ბარბექიუ

გრილზე შემწვარი ქათმის მკერდი
და ბეკონი, ყველი გაუდა,
ბარბექიუს სოუსსა და კარტოფილ
ფრისთან ერთად

19.90d

Chicken BBQ

Grilled chicken breast and bacon, Gouda cheese,
BBQ sauce and French fries

კალისპელი

17.

გრილზე შემწვარი ქათმის მკერდის
90
d
თხელი ნაჭრები, სიმინდის მარინადი, რუკოლა, პომიდორი ჩერი,
აპაჩის სოუსსა და კარტოფილ ფრისთან ერთად

Kalispell

Grilled chicken breast slices, rocket salad, cherry
tomatoes, sweet corn, Apache sauce and fried potatoes

სტეიკი steaks

ხორცი ქოუდი

(150გრ.-300გრ)
გრილზე შემწვარი რიბაის თხელი
ნაჭრები,გარნირად მოყვება
შემწვარი ბოსტნეული, კარტოფილი
ფრი და აპაჩის სოუსი

25.50d
36.90d

Cody meat

Grilled calf slices, seasoned vegetable mix, rocket
salad, Apache sauce and fried potatoes

ტაოს

(300გრ.)
გრილზე შემწვარი რიბაი, ბოსტნეულის
ნაირსახეობასთან, აპაჩის სოუსსა და
კარტოფილ ფრისთან ერთად.

Taos

(300g)
Grilled rib eye,vegetable mix,
Apache sauce and fried potatoes

ანტრეკოტი ბუფალო

36.00d

(400გრ.)

გრილზე შემწვარი ანტრეკოტი,
და აპაჩის სოუსი

Buffalo Entrecôte

(400g)
Grilled entrecote and Apache sauce

37.50d

დეკეულის თი-ბონი

(400გრ.)
გრილზე შემწვარი დეკეულის
თი-ბონი, პომიდორი ჩერი, რუკოლა
და აპაჩის სოუსი

35.50d

Calf T-bone

(400g)
Grilled calf T-bone, cherry tomato, rocket salad
and Apache sauce.

სტეიკი როდეო

(250გრ.)
გრილზე შემწვარი საქონლის სუკი,
ბოსტნეულის ნაირსახეობა,
კარტოფილი ფრი და აპაჩის სოუსი

Rodeo steak

34.50d

(250g)
Grilled beef tenderloin, vegetable mix, fried
potatoes and Apache sauce.

ფილე მინიონი

(250გრ.)
გრილზე შემწვარი საქონლის სუკი,
პომიდორი ჩერი, რუკოლა,
კარტოფილი ფრი და აპაჩის სოუსი

Fillet mignon

32.50d

(250g)
Grilled beef tenderloin, cherry tomato,
rocket salad French fries and Apache sauce

ფრანგული სტეიკი

(250გრ.)
გრილზე შემწვარი საქონლის სუკი და ბეკონი,
ქამა სოკო, მწვანე და წითელი ბულგარული,
ყვავილოვანი კომბოსტო, ბროკოლი, სტაფილო,
ხახვი, ყველი გაუდა
00
French steak (250g)
d
Grilled beef tenderloin and bacon,
champignons, green and red bell peppers,
Cauliflower, Broccoli, Carrot, onion, Gouda cheese

35.

მომსახურება/SERVICE 10%

