მომსახურება +15%

წვნიანი
15.00
14.00
14.00
12.00
12.00
15.00

ჩიხირთმა (300 გ.)
სუპ-ხარჩო (300 გ.)
ხბოს ბულიონი (300 გ.)
სოკოს წვნიანი (300 გ.)
ბოსტნეულის წვნიანი (300 გ.)
ხინკილის წვნიანი (300 გ.)

თევზის ცხელი კერძები

ცივი საუზმე
მწვანილეულობა (200 გ.)
ფხალის ნაირსახეობა (520 გ.)
ბადრიჯანი ნიგვზით (200 გ.)
ისპანახი ნიგვზით (200 გ.)
ჭარხლის ფოთლები ნიგვზით (200 გ.)
პრასი ნიგვზით (200 გ.)
ქართული ყველის ნაირსახეობა (500 გ.)
სულგუნი (250 გ.)
იმერული ყველი (250 გ.)
გუდის ყველი (150 გ.)
შებოლილი სულგუნი (150 გ.)
გებჟალია (250 გ.)
“ტაბლა სალონის” საფირმო
კერძი ნარაზენი
აჯაფსანდალი (350 გ.)
ნადუღი სულგუნის ფირფიტებში (250 გ.)
მწნილის ნაირსახეობა (530 გ.)

17.00
25.00
13.00
12.00
12.00
12.00
29.00
14.00
12.00
19.00
11.00
19.00
27.00
15.00
12.00
14.00

სალათი
კიტრი-პომიდვრის სალათი (300 გ.)
კიტრი-პომიდვრის სალათი
ნიგვზით (350 გ.)
სალათი გებჟალიას ბურთებით (200 გ.)
ხბოს ხორცის სალათი (220 გ.)
ორაგულის სალათი (200 გ.)
ქათმის სალათი (200 გ.)
თევზის სალათი (250 გ.)
მწვანე სალათი (270 გ.)

12.00
15.00
17.00
19.00
26.00
15.00
21.00
14.00

ცივი კერძები
გამოყვანილი ორაგული (150 გ.)
ორაგული ბაჟეში (300 გ.)
მოხარშული ბურვაკი (250 გ.)
რაჭული ლორი (200 გ.)

43.00
48.00
28.00
32.00

კალმახი ნაკვერჩხალზე (1ც.)
შემწვარი კალმახი ბროწეულის
სოუსით (1ც.)

18.00
22.00

ძირითადი კერძები
34.00 /36.00

წიწილა შემწვარი
(ფერმის ან სოფლის) (1ც.)

39.00 /42.00

წიწილა მაყვალში
(ფერმის ან სოფლის) (1ც.)

წიწილა შქმერულად
41.00 /45.00
(ფერმის ან სოფლის) (1ც.)
წიწილა ტყემალში
39.00 /42.00
(ფერმის ან სოფლის) (1ც.)
ქათმის გულ-ღვიძლი კეცზე (300გ.)
17.00
ოჯახური ღორის ხორცით (300გ.)
21.00
ოჯახური ხბოს ხორცით (300გ.)
23.00
მეგრული ხარჩო (350გ.)
25.00
ხბოს ხორცი სოკოთი და ნუშით (250გ.) 31.00
ხბოს ჩაშუშული (300გ.).
27.00
ხბოს ჩაქაფული (სეზონურად) (350გ.) 27.00
ტოლმა ვაზის ფოთოლში (10ც.)
23.00
კუპატი მეგრული (250გ.)
21.00

სხვა ცხელი კერძები
ქამა სოკო კეცზე (200 გ.)
ქამა სოკო კეცზე სულუგუნით (300 გ.)
ხის სოკოს ჩაშუშული (270 გ.).
ოჯახური ქამა სოკოთი (300 გ.)
ამოლესილი ლობიო ქოთანში (300 გ.)
ლობიო რაჭული ლორით (350 გ.)

15.00
17.00
19.00
19.00
12.00
15.00

გარნირი
ელარჯის ბურთულები

(200 გ.) 6ც.

12.00

კარტოფილი ფრი (250 გ.)
კარტოფილი ოჯახურად შემწვარი
კარტოფილი ცხარე
სანელებლებით (250 გ.)
ბრინჯი ბოსტნეულით (250 გ.)

9.00
(250 გ.)
12.00
13.00
12.00

ხინკალი/ხინკილა
ხინკალი ქალაქური (1ც.)
ხინკალი მთიულური (1ც.)
ხინკალი მოხევური (1ც.)
ხინკალი კარტოფილით (1ც.)
ხინკალი სოკოთი (1ც.)
ხინკალი ყველით (1ც.)
ხინკილები სოკოს სოუსით
ხინკილები წიწაკის სოუსით
ხინკილები ყველის სოუსით
ხინკილა
(ქალაქური, მთიულური, მოხევური) (1ც.)

1.80
1.80
1.80
1.20
1.50
1.50
23.00
23.00
23.00
1.50

საწებელი

დესერტი
ქართული ნუგბარი

ცომეული
შოთის პური (1 ც.)
2.00
ყველმჭადა (1 ც.)
12.00
ლობიომჭადა (1 ც.)
10.00
მჭადი (1 ც.)
3.50
ჭვიშტარი (1 ც.)
7.00
ხაჭაპური იმერული(პატარა/დიდი.) 11.00 /17.00
ხაჭაპური მეგრული(პატარა/დიდი.)13.00 /19.00
ხაჭაპური შამფურზე
15.00
აჭარული ხაჭაპური
16.00
ლობიანი (500 გ.)
14.00
ლობიანი ლორით (500 გ.)
17.00
მთიულური ფხლოვანა (600 გ.)
15.00
ხაბიზგინა (600 გ.)
15.00
ღომი (340 გ.)
7.00
ელარჯი (250 გ.)
11.00

29.00

(550 გ.)

(ჩურჩხელა, შავი ქლიავის ჩირი, გოზინაყი, ქიშმიში,
ფინიკი, მოხალული ქართული თხილი)

12.00

გამომცხვარი კომში ნიგვზის
გულსართით
ოპიუმი
ნაპოლეონი ალუბლით
ნუშის ტორტი
ჩიზქეიქი კეკნრით

10.00
10.00
12.00
12.00

ცივი სასმელი

მწვადი და ქაბაბი
ორაგულის მწვადი (200 გ.)
48.00
ხბოს მწვადი (200 გ.)
25.00
ღორის მწვადი (200 გ.)
21.00
ქათმის მწვადი (200 გ.)
17.00
გრილზე შემწვარი ბოსტენული
15.00
ქაბაბი საქონლის და ღორის 11.00 /18.00
ხორცით (125გ - 250 გ.)
ქაბაბი ქათმის (250 გ.)
16.00

9.00
3.50
3.50
6.50
6.50

ბაჟე (200 გ.)
ტყემალი (100 გ.)
პომიდვრის საწებელი (100 გ.)
მაყვლის საწებელი (100 გ.)
გურული აჯიკა (100 გ.)

ბორჯომი (500 მლ.)
წყალი მთის (700 მლ.)
ლიმონათი (500 მლ.)
კოკა-კოლა (330 მლ.)
კომპოტი (250 მლ. / 1 ლ.)

4.00
3.90
3.90
4.50
4.90 /16.00

(ალუბლის)

აკვაფრესკა
კენკრის (400 მლ. / 1 ლ.)
ცივი ყავა
ცივი ყავა ნაყინით

9.90 /20.90
9.00
12.00

ცხელი სასმელი
ჩაი
ჩაი დასაყენებელი
ამერიკანო
თურქული ყავა
ესპრესო
კაპუჩინო
ლატე მაკიატო

4.50
8.00
6.00
5.00
6.00
8.00
10.00

ლუდი

ლეფე
ბლონდი (330 მლ. / 500 მლ.)
ნატახტარი (500 მლ.)
სტაროპრამენი (500 მლ.)

11.00

/ 13.00
8.00
10.00

service +15%

soups

side dishes
15.00
14.00
14.00
12.00
12.00
15.00

Chikhirtma (300 g.)
Soup-kharcho (300 g.)
Veal Broth
Mushroom soup (300 g.)
Vegetable soup (300 g.)
Khinkila soup (300 g.)

Greens plater (200 g.)
“Pkhali” Platter (520 g.)
Aubergines with walnuts (200 g.)
Spinach leaves with walnuts (200 g.)
Beet greens with walnuts (200 g.)
Leek with walnuts (200 g.)
Mix of Georgian cheese (500 g.)
Sulguni cheese (250 g.)
Imeretian cheese (250 g.)
Guda cheese (150 g.)
Smoked cheese Sulguni (150 g.)
Gebzhalia (250 g.)
“Tabla Saloon” special dish Narazeni
Ajapsandali (350 g.)
Nadughi in Sulguni discs (250 g.)
Mix of brined vegs (530 g.).

17.00
25.00
13.00
12.00
12.00
12.00
29.00
14.00
12.00
19.00
11.00
19.00
27.00
15.00
12.00
14.00

salads
Cucember and tomato salad (300 g.)
Cucember and tomato salad with
walnuts (350 g.)
Salad with Gebzhalia balls (200 g.)
Veal salad (220 g.)
Salmon salad (200 g.)
Chicken salad (200 g.)
Fish salad (200 g.)
Green salad (270 g.)

12.00
15.00
17.00
19.00
26.00
15.00
21.00
14.00

cold dishes
Smoked Salmon (150 g.)
Salmon in bazhe sauce (300 g.)
Boiled young pork (250 g.)
Rachvelian ham (200 g.)

43.00
48.00
28.00
32.00

18.00
22.00

Charcoaled trout (1 pc.)
Roast trout in pomegranate
sauce (1 pc.)

mains
Roast chicken

(1 pc.)

34.00 /36.00

(From farm / From peasant)

Roast chicken in
blackberry sauce

12.00
9.00
12.00
13.00
12.00

khinkali/khinkila

hot fish dishes

cold snack

Elarji balls (200 g.)
French fries (250 g.)
Roast potatoes Ojakhuri (250 g.)
Spicy roast potatoes (250 g.)
Rice with Vegetables (250 g.)

39.00 /42.00
(1 pc.)

Kalakuri khinkali(1 pc.)
Mtiuluri khinkali (1 pc.)
Mokhevuri khinkali (1 pc.)
Khinkali with potatoes (1 pc.)
Khinkali with mushrooms (1 pc.)
Khinkali with cheese (1 pc.)
Khinkilas in mushroom sauce
Khinkilas in cheese sauce
Khinkilas in pepper sauce
Khinkila (kalakuri, mokhevuri, mtiuluri) (1 pc.)

1.80
1.80
1.80
1.20
1.50
1.50
23.00
23.00
23.00
1.50

Khabizgina (600 g.)
Ghomi (340 g.)
Elarji (250 g.)

(1 pc.)

41.00 /45.00

(From farm / From peasant)

Roast chicken in tkemali
39.00 /42.00
sauce (1 pc.) (From farm / From peasant)
Chicken harslet in a ketsi
17.00
clay pan (300 g.)
Pork ojakhuri (300 g.)
21.00
Veal ojakhuri (300 g.)
23.00
Mingrelian kharcho (Veal) (350 g.)
25.00
Veal with mushrooms and
31.00
almonds (250 g.)
Braised veal (300 g.)
27.00
Veal Chakapuli (seasonal) (350 g.)
27.00
Dolma in vine leaves (10 pcs.)
23.00
Mingrelian kupati (250 g.)
21.00

other hot dishes
Champignons in a ketsi
15.00
clay pan (150 g.)
Champignons in a ketsi clay pan with 17.00
sulguni cheese (300 g.)
Stewed oyster mushrooms (270 g.)
19.00
Ojakhuri with champignons (300 g.)
19.00
Beans puree in a clay pot (300 g.)
12.00
Beans puree with Rachvelian ham(350 g.)15.00

barbeque and kebab
Salmon barbecue (250 g.)
48.00
Veal barbecue (200 g.)
25.00
Pork barbecue (200 g.)
21.00
Chicken barbecue (200 g.)
17.00
Mix of grilled vegetables
15.00
Veal and pork kebab(125g./250g.)11.00 /18.00
Chicken kebab (250 g.)
16.00

pastry
Shoti bread (1 pc.)
2.00
Cornbread with cheese (1 pc.)
12.00
Cornbread with beans (1 pc.)
10.00
Mchadi (1 pc.)
3.50
Chvishtari (1 pc.)
7.00
Imeretian khachapuri (small/big) 11.00 /17.00
Mingrelian khachapuri (small/big)13.00 /19.00
Khachapuri on a skewer
15.00
Acharian khachapuri
16.00
Lobiani (500 g.)
14.00
Lobiani with ham
17.00
Pkhlovani (600 g.)
15.00

sauces

9.00
3.50
3.50
6.50
6.50

Bazhe (200 g.)
Tkemali sauce (100 g.)
Tomato sauce (100 g.)
Blackberry sauce (100 g.)
Gurian adjika (100 g.)

desserts
Georgian sweets

29.00

(550 g.)

(Curchkhela, dried prunes, gozinaki, raisins,
dates and fried hazelnuts)

Baked quince with walnuts (1 pc.)
Opium
Napoleon with cherry
Almond Cake
Cheesecake with berry

cold drinks

(From farm / From peasant)

Chkmeruli chicken

15.00
7.00
11.00

12.00
10.00
10.00
12.00
12.00

4.00
3.90
3.90
4.50
4.90 /16.00

Borjomi (500 ml.)
Water Mtis (700 ml.)
Lemonade (500 ml.)
Coca-cola (330 ml.)
Compote (250 ml./ 1L)
(Cherries)

Mixed berry Aqua
fresca (400 ml./ 1L)
Iced coffee
iced coffee with ice cream

9.90 /20.90

hot drinks

Tea bag
Brewed tea
Americano
Turkish coffee
Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato

beer

Leffe Blonde (330 ml. / 500 ml.) 11.00
Natakhtari (500 ml.)
Staropramen (500 ml.)

9.00
12.00

4.50
8.00
6.00
5.00
6.00
8.00
10.00

/ 13.00
8.00
10.00

