
fasი მოიცავს 18% dRg-ს 
Prices incl. 18% VAT

samarxvo da vegetarianuli kerZebis arCevani
Fasting & vegetarian options available

5.00

1.00

3.00

ღუმელში გამომცხვარი/
BAKERY

აჭარული ხაჭაპური
Adjarian boat-shaped bread 
filled with cheese and egg
იმერული/megruli xaWapuri 
Imeretian/Megrelian Home baked flat bread with Georgian cheese
ლობიანი

Lobiani
ღვეზელი კარტოფილით

Fried dough stuffed with spiced mashed potato
ხორცის ღვეზელი

Minced meat pie

სენდვიჩები/SANDWICHES

ინდაურის ლორის სენდვიჩი- კარტოფილი ფრით და კეტჩუპით

Turkey ham sandwich with french fries and ketchup
ლორისა და ყველის სენდვიჩი - კარტოფილი ფრით და კეტჩუპით

Ham and cheese sandwich with french fries and ketchup

სალათები/SALADS

qaTmis salaTi - მდოგვის სოუსით

Chicken salad with mustard sauce
პომიდვრის სალათი სულგუნის ქისით

Tomato salad with Sulguni and cream cheese burrata 

პიცა/PIZZA

პიცა მარგარიტა

Pizza Margherita
პიცა სალიამით

Pizza with salami

კარტოფილი “ფრი”/FRENCH FRIES WITH KETCHUP
კარტოფილი “ფრი” კეტჩუპით

French fries with ketchup

25.00

29.00

24.00

23.00 / 27.00

19.00

5.00

10.00

24.00

24.00

30.00

27.00

15.00

nayini/HOMEMADE ICE CREAM

ნაყინი - (vანილი, შოკოლადი, kenkra, karameli, მარწყვის შერბეთი)
Homemade ice cream - (Vanilla, Chocolate, Berry, Caramel, Strawberry sherbet)
ნუშის ფანტელი/მოხალული თხილი / შოკოლადის ფანტელი / ფერადი მოსაყრელი
Almond flakes / roasted nuts / chocolate flakes / sprinkles
მამალო
Home made candy



namcxvrebi/DESSERTS
ნიგვზიანი ხვეულა
Walnut roll
Su
Choux
Taflis namcxvari
Honey-layered cake - Medovik
ეკლერი
Éclair
brauni
Chocolate brownie
ნაპოლეონი
Napoleon
marwyvis tarti
Strawberry tart
TeTri ciyvi
Sponge cake with vanilla cream
ნუშის კრემში გამომცხვარი ალუბლის ტარტი         
Cherry tart with almond creme
sagazafxulo xilis nugbari
Fruit cake
ნუშის ორცხობილა
Almond cookie

ცხელი დესერტი/HOT DESSERT

პონჩიკი
Ponchiki - sweet fried dough stuffed with pastry cream

გლიასე/GLACÉ
რძის კოქტეილი (ვანილi / შოკოლადი)
Vanilla or chocolate smoothies
რძის კოქტეილი მარწყვის შერბეთით
Strawberry sherbet smothie
თეთრი მშრალი ღვინო/WHITE DRY WINE
მწვანე, თბილღვინო
Mtsvane, Tbilvino
თეთრი ნახევრად ტკბილი ღვინო/WHITE SEMI SWEET WINE
ტვიში, თბილღვინო 
Tvishi, Tbilvino
წითელი მშრალი ღვინო/RED DRY WINE
საფერავი, თბილღვინო
Saperavi, Tbilvino
წითელი ნახევრად ტკბილი ღვინო/RED SEMI SWEET WINE
ქინძმარაული, თბილღვინო
Kindzmarauli, Tbilvino
ვარდისფერი ღვინო/ROSÉ WINE
საფერავი როზე, თბილღვინო
Saperavi rose, Tbilvino
ცქრიალა ღვინო/SPARKLING WINE
თეთრი ბრუტი, თელავის ღვინის მარანი 
White brut, Telavi wine cellar

5.00

7.00

8.00

7.00

10.00

15.00

11.00

10.00

11.00

18.00

4.00

15.00 / 52.00

16.00 / 59.00

16.00 / 62.00

17.00 / 65.00

 4.00

18.00

42.00

15.00 / 45.00

ბლინი ბანანით, შოკოლადით და ვანილის სოუსით
(ნუშის ფანტელით და თხილით)          
Crepes with banana, chocolate and vanilla sauce
(with almond flakes and nuts)

18.00

ბლინი
(Saqris pudriT da dariCiniT)          
Crepes (Sugar and cinnamon powder)

8.00

10.00



ლაღიძის წყალი/LAGIDZE WATER
შოკოლადი, ნაღები
Chocolate, cream
ტარხუნა, მსხალი, ლიმონი
Tarragon, pear, lemon

ახლადგამოწურული წვენი/FRESHLY SQUEEZED JUICE 
ფორთოხალი, გრეიფრუტი            16.00
Orange, grapefruit

gamagrilebeli sasmelebi/SOFT DRINKS
wyali/mineraluri wyali                                
Still water/Mineral water
კოკა-kola                                       

(კოკა-კოლა, კოკა-კოლა ზერო, ფანტა, სპრაიტი)     
Coca-cola (coca-cola, coca-cola zero, fanta, sprite)
wvenebi
Juices
civi Cai
Homemade Iced-tea

ყავა/COFFEE
ესპრესო/ormagi espreso
Espresso/Double espresso
ამერიკანო
Coffee americano
cxeli Sokoladi
Hot Chocolate
კაკაო დარიჩინით
Cocoa with cinnamon
moka
Coffee mocha
ლატე
Coffee latte
kapuCino/ორმაგი კაპუჩინო
Cappuccino/Double cappuccino
Turquli yava
Turkish coffee
ცივი yava/nayiniT
Iced coffee/with ice-cream
კაპუჩინო სოიოს რძით / ნაღებით
Cappuccino with soy milk / cream
ლატე სოიოს რძით / ნაღებით
Latte with soy milk / cream

ქართული Cai/GEORGIAN TEA
დასაყენებელი ქართული ჩაი
(Savi, mwvane, მცენარეული, ციტრუსი)
Georgian loose tea (Black, Green, Herbal, Citrus)

გლინტვეინი
Mulled wine
      

6.00/18.00

6.00/18.00

3.50/4.00

6.00

6.00

11.00

5.00/8.00

8.00

12.00

10.00

12.00

12.00

12.00/14.00

6.00

12.00/16.00

12.00

14.00

8.00

15.00

ludi/BEER
რაგნარი
Ragnar
მილერი
Miller

11.00

12.00


