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NEW YEAR’S EVE AT FUNICULAR
FOR TABLE BOOKING: 577 744 400
 FROM 23:30

DJ GroTask 

Dato Evgenidze & The Band



ფასი მოიცავს 18% დღგ-ს
Prices incl. 18% VAT

წვნიანები
SOUPS
ინდაურის ჩიხირთმა
Chikhirtma - Traditional Georgian soup with turkey
სუპ-ხარჩო ტყლაპით
Soup-Kharcho with Tklapi
Traditional Georgian spicy soup with beef meat

22.00 ₾

29.00 ₾

ცივი კერძები
COLD DISHES
კიტრისა და პომიდვრის სალათი 
მწვანილით და კახური ზეთით
Georgian tomato and cucumber salad 
with herbs and Kakhetian oil
ქათმის სალათი
შერეული ფოთლებით, კახური ზეთით და გოგრის მარცვლით
Chicken salad - Mixed leaves, Kakhetian oil and pumpkin seeds

ყველის ნაირსახეობა
სულგუნი, შებოლილი სულგუნი, საქონლის გუდა, მჭადის ნაფიცხარი
Georgian cheese platter - 
Sulguni, smoked Sulguni, cow’s milk Guda, cornbread crisps

მხალეულის ნაირსახეობა
ყაბაყი, ბადრიჯანი, წითელი კომბოსტოს მჟავე და წითელი 
ბულგარული ნიგვზიანი გულით და ჭარხლის ფხალი
Georgian appetizers -  zucchini, eggplant, pickled red cabbage and red 
pepper spiced with walnut purée and beetroot Pkhali

მჟავეულის ნაირსახეობა
პომიდორი, კიტრი, ჯონჯოლი, ღანძილი და წითელი კომბოსტო
Assorted pickles - Tomato, cucumber, Jonjoli, Gandzili and red cabbage

19.00 ₾

27.00 ₾

32.00 ₾

32.00 ₾

17.00 ₾

ცომეული
BREAD AND PASTRY
პურის კალათა
Bread basket
ღუმელში გამომცხვარი მჭადი
Oven baked cornbread
იმერული ხაჭაპური
Khachapuri - Georgian cheese bread
მეგრული ხაჭაპური
Megrelian Khachapuri - 
Home-made Megrelian cheese bread with extra cheese topping
ხაჭაპური შამფურზე
Khachapuri on skewers - 
Char-grilled homemade cheese bread on skewers
ლობიანი
Georgian home-made bean-filled bread
ლობიანი შამფურზე
Georgian home-made bean-filled bread on skewers

6.00 ₾

3.00 ₾

23.00 ₾

 26.00 ₾

21.00 ₾

21.00 ₾

18.00 ₾



საწებელი
SAUCE
პომიდვრის საწებელი
Tomato sauce

ტყემალი
Tkemali

5.00 ₾

5.00 ₾

ხინკალი
KHINKALI
ხინკალი (5 ცალი)
Khinkali (5 pieces) - boiled dumplings with minced beef and pork
ჩებურეკი (3 ცალი)
Deep fried dough with mincemeat fillings (3pieces)

16.00 ₾

16.00 ₾

ცხელი კერძები
HOT DISHES
შქმერული
Whole marinated chicken in creamy garlic sauce
ტყემალში დამარინადებული შემწვარი წიწილა 
სოკოთი და კარტოფილით 
Marinated grilled chicken in Tkemali with mushroom and potatoes
ღორის ხორცის ოჯახური
Sautéed pork with mix peppers,
onion, garlic and family style fried potatoes
ჩაქინძული
Veal Chakindzuli - stew with white wine and coriander
ქათმის ღვიძლი სუნელებით
Sautéed chicken livers with spices 
ლობიო მჭადით და მჟავე წიწაკით
Backed beans with corn bread and pickled peppers
ორაგულის ფილე ბოსტნეულით
Salmon fillet with vegetables
სოკო კეცზე სულგუნით
Mushrooms on a clay pot with Sulguni 
შემწვარი კალმახი ტყემლით და კარტოფილით
Fried trout with Tkemali sauce and potatoes
მოთუშული ბოსტნეული
Sautéed vegetables
შემწვარი კარტოფილი კეტჩუპით
Fries with ketchup
კარტოფილი ოჯახურად
Family style fried potatoes 

იმერული კუპატი ტყემლით
Georgian sausage with Tkemali sauce

46.00 ₾

46.00 ₾

30.00 ₾

49.00 ₾

32.00 ₾

21.00 ₾

55.00 ₾

26.00 ₾

37.00 ₾

22.00 ₾

15.00 ₾

15.00 ₾

35.00 ₾



ტკბილეული
DESSERTS

8.00 ₾

10.00 ₾

13.00 ₾

7.00 ₾

7.00 ₾

9.00 ₾

13.00 ₾

10.00 ₾

მედოკი
Honey-layered cake - Medovik

ნიგვზიანი ხვეულა
Walnut roll

ნაპოლეონი
Napoleon

ეკლერი
Éclair

შუ
Choux

ვაშლის ნამცხვარი       
Apple pie

რედ ველვეთი
Red velvet

მსხლის ტარტი
Pear tart

გრილი და მაყალი
GRILL AND BARBECUE
ღორის მწვადი
ტყემლით
Char-grilled pork with Tkemali sauce
ხბოს მწვადი 
ტყემლით
Char-grilled veal with Tkemali sauce
ქათმის მწვადი 
ტყემლით
Char-grilled chicken with Tkemali sauce
ქაბაბი
პომიდვრის საწებლით
Char-grilled minced meat wrapped in Lavashi bread 
with tomato sauce
ქათმის ქაბაბი
პომიდვრის საწებლით
Char-grilled chicken minced meat wrapped in Lavashi bread 
with tomato sauce
ცხვრის ქაბაბი
პომიდვრის საწებლით
Char-grilled lamb minced meat wrapped in Lavashi bread 
with tomato sauce

23.00 ₾

26.00 ₾

20.00 ₾

23.00 ₾

21.00 ₾

36.00 ₾



ფასი მოიცავს 18% დღგ-ს
Prices incl. 18% VAT

გამაგრილებელი
SOFT DRINKS

4.00 ₾

4.50 ₾

4.50 ₾

5.00 ₾

5.00 ₾

16.00 ₾

ლუდი
BEER
ზედაზენი (ჩამოსასხმელი)
Zedazeni (draught)

რაგნარი
Ragnar (bottle)

მილერი
Miller (bottle)

8.00 ₾

11.00 ₾

12.00 ₾

თეთრი მშრალი ღვინო
WHITE DRY WINE
გორული მწვანე, შატო მუხრანი
Goruli Mtsvane, Château Mukhrani
მწვანე, შალაურის მარანი
Mtsvane, Shalauri wine cellar
წინანდალი, თელავის მარანი
Tsinandali, Telavi wine cellar

რქაწითელი მწვანე, (ქვევრი) გლეხური 
ჩიბალაშვილის მარანი
Rkatsiteli Mtsvane, (Qvevri) organic Chibalashvili wine cellar

რქაწითელი, (ქვევრი) ვაზის კალამი
Rkatsiteli, (Qvevri) Vazis Kalami
კრახუნა, სამანი
Krakhuna, Samani
ქისი, დანიელი
Kisi, Danieli
ქისი, ჭოტიაშვილი
Kisi, Chotiashvili

18.00 ₾
/ 75.00 ₾

70.00 ₾

40.00 ₾

65.00 ₾

18.00 ₾
/70.00 ₾
65.00 ₾

80.00 ₾

95.00 ₾

წყალი
Still water
მინერალური წყალი
Mineral water
ლიმონათი 
ტარხუნა/მსხალი/ნაღები/ლიმონი/ყურძენი
Lemonade - tarragon/pear/cream/lemon/grapes
კოკა-კოლა, კოკა კოლა ზერო, ფანტა, სპრაიტი
Coca-cola, Coca cola zero, Fanta, Sprite
წვენი 
ფორთოხალი/ალუბალი/ვაშლი/ანანასი
Juices - orange/cherry/apple/pineapple
ფრეში 
ფორთოხალი/გრეიფრუტი
Fresh juices - orange / grapefruit



ცქრიალა ღვინო
SPARKLING WINE
თეთრი ბრუტი, თელავის ღვინის მარანი
White brut, Telavi wine cellar

42.00 ₾

ვარდისფერი ღვინო
ROSE WINE
საფერავი როზე, თბილღვინო
Saperavi Rose, Tbilvino

48.00 ₾

წითელი მშრალი ღვინო
RED DRY WINE
საფერავი, თელავის მარანი
Saperavi, Telavi wine cellar

საფერავი გლეხური, გაუფილტრავი, ორგანული 
ჩიბალაშვილის მარანი
Saperavi unfiltered, organic, Chibalashvili wine cellar

საფერავი, შალაურის მარანი
Saperavi, Shalauri wine cellar

საფერავი, სოლომნიშვილი
Saperavi, Solomnishvili

საფერავი ქვევრი, თბილღვინო 
Saperavi, (Qvevri) Tbilvino

მუკუზანი, თელიანი ველი
Mukuzani, Teliani Valley

მუკუზანი, ვინეტელი
Mukuzani, Vineteli

48.00 ₾

70.00 ₾

20.00 ₾
/ 75.00 ₾

100.00 ₾

100.00 ₾

18.00 ₾
/ 65.00 ₾

85.00 ₾

ნახევრადტკბილი ღვინო
SEMYSWEET WINE
ტვიში, თელიანი ველი
Tvishi, Teliani Valley

ქინძმარაული, თბილღვინო
Kindzmarauli, Tbilvino

ხვანჭკარა, თბილღვინო
Khvanchkara, Tbilvino

16.00 ₾
/ 60.00 ₾

18.00 ₾
/ 70.00 ₾

95.00 ₾

არაყი
VODKA
ფინლანდია
Finlandia

აბსოლუტი
Absolut

12.00 ₾

14.00 ₾

50ml

ვისკი
WHISKEY
ჯეკ დენიელსი
Jack Daniel's
ჯეიმსონი
Jameson
ჩივას რეგალი
Chivas Regal

15.00 ₾

18.00 ₾

25.00 ₾

50ml



ბრენდი
BRANDY
რირაოს ბრენდი, ფეიხოა
Rirao brandy, Feijoa

რირაოს ბრენდი, პანტა მსხალი
Rirao brandy, Pear

სარაჯიშვილი VSOP
Sarajishvili VSOP

სარაჯიშვილი XO
Sarajishvili XO

12.00 ₾

12.00 ₾

25.00 ₾

30.00 ₾

50ml

ყავა, ჩაი
COFFEE, TEA

5.00/7.00 ₾

8.00 ₾

12.00 ₾

12.00 ₾

12.00 ₾

12.00 / 14.00 ₾

12.00 / 15.00 ₾

5.00 ₾

12.00 ₾

14.00 ₾

8.00 ₾

12.00 ₾

ესპრესო / ორმაგი ესპრესო
Espresso / Double espresso

ამერიკანო
Coffee americano

ცხელი შოკოლადი
Hot chocolate

მოკა
Coffee mocha

ლატე
Coffee latte

კაპუჩინო / ორმაგი კაპუჩინო
Cappuccino / Double cappuccino

ცივი ყავა / ცივი ყავა ნაყინით
Iced coffee / with ice - cream

თურქული ყავა
Turkish coffee

კაპუჩინო სოიოს რძით
Cappuccino with soy milk
ლატე სოიოს რძით
Latte with soy milk
დასაყენებელი ქართული ჩაი 
შავი/მწვანე/მცენარეული/ციტრუსი
Georgian loose tea - black/green/herbal/citrus

გლინტვეინი
Mulled wine

ჭაჭა
CHACHA 50ml
ჭაჭა საფერავი, თელავის ღვინის მარანი
Chacha Saperavi, Telavi wine cellar

ჭაჭა გლეხური, ორნახადი ჩიბალაშვილის მარანი
Farmer’s Chacha, double distilled Chibalashvili wine cellar 

ჭაჭა, მუხაში დავარგებული, თელიანი ველი
Chacha, aged in oak, Teliani Valley

10.00 ₾

12.00 ₾

14.00 ₾


