
საუზმე
1. ომლეტი ყველით და ბეკონით
2. ომლეტი ყურძნით და თაფლით
3. ომლეტი პომიდვრით და მწვანილით
4. ბლინი ყველით, ბანანი, ორაგული, შოკოლადი
5. სახლის იოგურტი

აპიტაიზერი

1. ხიზილალა (კარაქი), ზეთისხილი
2. ნივრიანი გახუხული ჭვავის პური
3. ბრუსკეტი ყველით და პომიდვრით
4. ბრუსკეტი ლორით და პომიდვრით

ცივი სადილი

1. ყველის ასორტი
2. საცივი ქათმის
3. საცივი ორაგულით
4. ბადრიჯნის რულეტი ნიგვზით , ყველით და პომიდვრით

სალათები

1. კიტრი პომიდვრის სალათი
2. კიტრი-პომიდორი ნიგვზით
3. ბერძნული სალათი
4. ცეზარი ქათმით
5. ცეზარი კრევეტებით
6. ხბოს ხორცის ცხელი სალათი სოკოთი და შავი ქლიავის ჩირით
7. აჭარული სალათი შემწვარი ბოსტნეულით და ტარხუნით



საფირმო მამამია (2 პერსონაზე)

1. შემწვარი ხორცი (ქათამი, ხბო, ღორი) ბოსტნეულით პომიდვრით და სოკოთი
2. ხბოს ხორცი შემწვარი ბოსტნეულთან შეფისგან (ხბოს ხორცი, ბულგარული წიწაკა,
ხახვი,დიჟონი , პომიდვრის წვენი)

წვნიანები

1. ჩაქაფული
2. ჩიხირთმა (+50 გ ჭაჭის არაყი)
3. შებოლილი ნეკნების სუფი (შებოლილი ნეკნები,ბოსტნეული,ოსპი)
4. სოკოს კრემ-სუფი
5. პომიდვრის ცივი სუფი

ხაჭაპური
1. საფირმო
2. იმერული
3. მეგრული
4. აჭარული
5. აჭარული ლორით და პომიდვრით
6. ფენოვანი ხაჭაპური ტარხუნით

პიცა
1. მარგარიტა
2. პეპერონი
3. ოთხი ყველით
4. ბოსტნეულით



პასტები
1. პასტა ზღვის პროდუქტებით
2. პასტა კარბონარა
3. პასტა ოთხი ყველით

ცხელი კერძები
1. ჩქმერული
2. შემწვარი წიწილა (ტაბაკა)
3. ჩაქაფული
4. ხბოს ნეკნები შემწვარი აჯიკით
5. ხბოს მწვადი
6. ღორის მწვადი
7. ოჯახური (ხბო, ღორი)
8. მეგრული კუჭმაჭი კეცზე
9. ლობიო ქოთანში
10. შემწვარი ღომი ყველი და საწებელი
11. სულგუნი პომიდვრით კეცზე ტარხუნით

თევზი

1. ორაგულის სტეიკი ბოსტნეულით
2. ბარაბულკა (ხონთქარა)
3. კრევეტები ნაღების სოუსში
4. შემწვარი კალმახი ტარხუნით ფოლგაში
5. დორადო ბოსტნეულით



პური
1. ქართული პური
2. მჭადი
3. ჭვიშტარი
4. სომხური ლავაში

საბავშვო მენიუ
1. ქათმის ნაგეთსი
2. კარტოფილი ფრი
3. კოტლეტი და პიურე

გარნირი

1. კარტოფილი მექსიკურად
2. ბოსტნეულის ჩხირები როქფორის სოუსით
3. ბრინჯი ბოსტნეულით
4. კართოფილის პიურე
5. ბოსტნეული გრილზე

დესერტი
1. ჩიზქეიქი
2. ტირამისუ
3. ხილის შტრუდელი ნაყინით
4. ბრაუნი ნაყინით
5. ნაყინი (შოკოლადი,ვანილი)
6. ხილის ასორტი სეზონურად



სოუსი
1. ტყემალი
2. აჯიკა

3. საწებელი

4. კეტჩუპი

5. ნარშარაფი

6. არაჟანი

ქართული დაფა 2 პერსონაზე

1. რაჭული ვიჩინა
2. მეგრული კუჭმაჭი
3. შებოლილი სულგუნი
4. მჟავის ასორტი
5. საწებელი (ტყემალი, ბაჟე)
6. შემწვარი ღომი
7. მჭადი
8. აჭარული ხაჭაპური
9. მწვანილი
10. წითელი ღვინო 2 ბოკალი


