




სალათები
SALADS

ქართული სალათი             300გრ-8.00ლ
Georgian salad
პომიდორი, კიტრი, ხახვი, მწვანილი

Tomato, cucumber, onion, greens

ნიგვზიანი ქართული სალათი          300გრ-10.00ლ
Georgian salad with nuts
კიტრი, პომიდორი, ხახვი, მწვანილები, ყველი, ნიგოზი

Cucumber, tomato, onion, greens, cheese, wallnut 

მწვანე სალათი                 350გრ-10.00ლ
Green salad
რუკოლა, რომანო, აისბერგი, ფრიზე, სოუსი შეფ მზარეულისაგან

Rocket, romaine lettuce, iceberg, frise, dressing from Chef

ბოსტნეულის სალათი თეთრი ყველით        300გრ-12.00ლ
Vegetable salad with white cheese
თეთრი ყველი, კიტრი, პომიდორი,

ბულგარული წიწაკა, ზეთის ხილი, ზეითუნის ზეთი

White cheese, cucember, tomato,

sweet pepper, olive , olive oil

ყველის სალათი პომიდვრით          250გრ-12.00ლ
Cheese salad with tomato
ბუფალო მოცარელა, პომიდორი, წიწმატის სოუსი

Buffalo mozzarella, tomato, green sauce

რუკოლა სალათი            250გრ-16.00ლ
Rocket salad
რუკოლა, გამომშრალი პომიდორი, პარმეზანი,

მდოგვისა და თაფლის სოუსი

Rocket, sundried tomato, Parmesan,

honey-mustard dressing
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ცეზარი ქათმით            300გრ-15.00ლ
Chicken Caesar salad
მაყალზე მომზადებული ქათმის ფილე, რომანო, პარმეზანი,

ხრაშუნა პური, ანჩოუსის სოუსი ჩვენთან მომზადებული მაიონეზით

Grilled chicken fillet, romaine lettuce, grated Parmesan,

croutons, dressing from Chef

ცეზარი ვეფხვისებრი კრევეტებით         300გრ-29.00ლ 
Caesar with tiger shrimps
მაყალზე მომზადებული კრევეტები, რომანო, პარმეზანი,

ხრაშუნა პური, ანჩოუსის სოუსი ჩვენთან მომზადებული მაიონეზით

Grilled Tiger shrimp, romaine lettuce, grated

Parmesan, croutons, dressing from Chef

ცივი საუზმეული
COLD APPETISERS

ქართული ყველის ასორტი          250გრ-15.00ლ
Assorted Georgian cheese
სულგუნი, იმერული ყველი, შებოლილი სულგუნი, დაწნული სულგუნი

Sulguni, Imeretian cheese, smoked Sulguni, string Sulguni

ევროპული ყველის ასორტი          250გრ-30.00ლ
Assorted European cheese
კამამბერი, ფეტა, პარმეზანი, ყველი სუნელებით, დორბლუ

Camembert, Feta, Parmesan, cheese with spices, Dorblu

ფხალის ასორტი            300გრ-15.00ლ
Assorted Pkhali
ცოცხალი ჭარხალი, ისპანახი, ბადრიჯანი, ნიგვზის ფარში

Beet, spinach, eggplant, walnut mince
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ძაძიკი             250გრ-12.00ლ
Tzatziki
გაწურული  მაწონი, კიტრი, ნიორი,

მწვანილი, ზეითუნის ზეთი

Pouring sour, cucumber, garlic,

greens, olive oil

საცივი             350გრ-19.00ლ
Satsivi
დედალი, ნიგოზი, ქართული სუნელები,

ქინძი, ნიორი, ხახვი, შაფრანი

Chicken, wallnut, georgian spices,

coriander, garlic, onion, saffron

მარილში გამოყვანილი           200გრ-25.00ლ
ორაგული ხაჭოს ყველით
Low salted salmon
with cottage cheese

გლეხის დაფა            900გრ-30.00ლ
Georgian plate
მწვანილის ასორტი, მჟავის ასორტი, მჭადი,

ქართული ყველი, ფხალი, ამოლესილი ლობიო, შოთის პური

Assorted greens, assorted pickles, cornbread,

Georgian cheese, pkhali, red been, shoti bread
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ცხელი საუზმეული
HOT APPETISERS

ტიროპიტა ისპანახით და ყველით         200გრ-10.00ლ
Tiropita with spinach and cheese
ცომის თხელ ფირფიტაში გადახვეული ისპანახი,

ბერძნული ყველი, პარმეზანი, ნიორი, არაჟნის სოუსი

Layered pastry with spinach, Greek cheese,

Parmesan, garlic, sour cream

საგაზაფხულო რულეტი           250გრ-15.00ლ
Spring rolls
კრევეტი, ქათმის მკერდი, რუკოლა,

ბოსტნეული, ტკბილი ცხარე სოუსი

Shrimp, chicken fillet, rocket,

vegetables, sweet-spicy sauce

გამომცხვარი სოკოს ქუდები სულგუნით        300გრ-15.00ლ
Baked champignon with Sulguni cheese

კროკეტი ყველით           350გრ-15.00ლ
Cheese Croquettes

მაყალზე მომზადებული ვეფხისებური კრევეტები      250გრ-28.00ლ
Grilled shrimps
ვეფხვისებური კრევეტები როზმარინისა და ნივრის სოუსით

Tiger shrimps with rosemary and garlic sauce
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პურ-ფუნთუშეული
PASTRIES

ინტურისტის პურის კალათა          250გრ-4.00ლ
Intourist bread basket

აჭარული ხაჭაპური           400გრ-10.00ლ
Adjarian khachapuri

იმერული ხაჭაპური           500გრ-12.00ლ
Imeretian khachapuri

მეგრული ხაჭაპური           500გრ-16.00ლ
Mengrelian khachapuri

პიცა მარგარიტა            400გრ-16.00ლ
Pizza Margherita 
ახალი პომიდვრის სოუსი, მოცარელა

Fresh tomato sauce, Mozzarella

პიცა პეპერონე            500გრ-18.00ლ
Pizza Pepperoni
ახალი პომიდვრის სოუსი, მოცარელა ძეხვი პეპერონე

Fresh tomato sauce, Mozzarella, pepperoni

პიცა ოთხი ყველით           500გრ-20.00ლ
Pizza Four cheeses
ახალი პომიდვრის სოუსი, მოცარელა, პარმეზანი,

ჰოლანდიური ყველი, დორბლუ

Fresh tomato sauce, Mozzarella,

Parmesan, Dutch cheese, Dorblu
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სენდვიჩი / ბურგერი
SANDWICH / BURGER

შეფ ბურგერი            400გრ-24.00ლ
Chef Burger
საქონლის ფარში, ყველი გაუდა, პომიდვრის სალსა,

რუკოლა, კარტოფილი ფრი, ცხარე სოუსი

Beef mince, cheese Gouda, tomato salsa,

rocket, french fries, spacy sauce

ქლაბ სენდვიჩი            400გრ-20.00ლ
Club Sandwich
გრილზე მომზადებული ქათმის ფილე, სალათის ფოთოლი,

პომიდორი, ყველი, სოუსი, კარტოფილი ფრი

Grilled chicken fillet, lettuce, tomato, cheese,

sause, french fries

კუბანო სენდვიჩი            400გრ-18.00ლ
Cubano sandwich
ყველი, ლორი, მოთუშული ღორის ხორცი, პიკული,

პომიდორი, სალათის ფოთოლი, კარტოფილი ფრი, ცხარე სოუსი

Cheese, ham, stewed pork, pickles,

tomatoes, lettuce, french fries, spicy sauce

მინი ბურგერი (3 ცალი)          400გრ-18.00ლ
Mini burgers (3 pc)
საქონლის ხორცი, ყველი გაუდა, პომიდორი,

სალათის ფოთოლი, კარაქი, კარტოფილი ფრი, სოუსი

Beef, cheese Gouda, tomato, lettuce, butter,

french fries, sauces

ქათმის სენდვიჩი            400გრ-16.00ლ
Chicken Sandwich
გრილზე მომზადებული ქათმის ფილე, კვერცხი,

სალათის ფოთოლი, პომიდორი, ყველი, სოუსი, კარტოფილი ფრი

Grilled chicken fillet, egg, lettuce, tomato,cheese,

sauce, french fries
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წვნიანი / SOUPS

დღის სუპი        იკითხეთ მიმტანთან
Soup of the Day           Ask the waiter

ზღვის პროდუქტების წვნიანი / Seafood soup       350გრ-22.00ლ
ტომ იამის პასტა, ქოქოსის რძე,

მიდია, კალმარი, კრევეტი, ორაგული

Tom Yam paste, coconut milk,

mussels, squid, shrimps, salmon

ჩაქაფული / Chakapuli           350გრ-16.00ლ
ხბოს ხორცი, ტარხუნა,მწვანილები, ტყემალი, თეთრი ღვინო

Veal, tarragon leaves, green plums, greens, white wine

სოკოს კრემ სუპი           350გრ-13.00ლ
Mushroom cream soup

ხახვის წვნიანი / Onion soup         350გრ-12.00ლ
ხახვი, საქონლის ბულიონი, კამამბერი, ხრაშუნა პური

Onion, beef broth, Camembert, crouton

ოკროშკა / Okroshka           350გრ-10.00ლ
კიტრი, მწვანილი, ძეხვი, მაწონი, ნიორი, კვერცხი

Cucumber, greens, sausage, sour, garlic, egg

ჩიხირთმა / Tchikhirtma          350გრ-10.00ლ
დედლის ნახარში, კვერცხის გული, ძმარი, ქინძი

Chicken broth, egg yolk, vinegar, coriander

მინესტრონე / Minestrone          350გრ-8.00ლ
ბოსტნეული, მწვანილი, პესტოს სოუსი

Vagatables, greens, pesto sauce

GR / GEL



მთავარი კერძები
MAIN DISHES

დღის კერძი შეფ-მზარეულისგან     იკითხეთ მიმტანთან
Dish of the Day from Chef          Ask the waiter

ქათამი ჩინურად            350გრ-15.00ლ
Chinese chicken
ქათამი, ბრინჯი, ბოსტნეული, სოიოს სოუსი

Chicken fillet, rice, vegetables, soy sauce

მოთუშული ხბოს ხორცი პომიდვრის სოუსში       400გრ-18.00ლ
Stewed Veal in tomato sauce
ხბოს ხორცი, პომიდორი, მწვანილები, ხახვი, ნიორი

Veal fillet, tomato, garlic, greens, onion

ხბოს ნეკნი ნაღების სოუსით          400გრ-30.00ლ
Veal ribs with cream sauce
კარტოფილი, ნაღები, პარმეზანი, მწვანილი

Patatoes, cream, parmesan, greens

ხბოს კარეიკა აჯიკით (3-4 პერ)       1400გრ-70.00ლ
Veal ribs with adjika (3-4 pax)
აჯიკა, ტყემალი, კარტოფილი სუნელებით

და გრილზე მომზადებული ბოსტნეულით

Adjika, tkemali, potato with spices

and grilled vegetables
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ხორცეული ნაკვერჩხალზე
BARBECUE ON WOOD FIRE

ბატკნის მწვადი            250გრ-18.00ლ
Lamb shashlik

ხბოს მწვადი            250გრ-15.00ლ
Veal shashlik

ღორის მწვადი            250გრ-14.00ლ
Pork shashlik

ქათმის მწვადი            250გრ-8.00ლ
Chicken shashlik

საქონლის ქაბაბი            250გრ-12.00ლ
Beef kebab

ცხვრის ქაბაბი            250გრ-16.00ლ
Lamb kebab

ქათმის ქაბაბი            250გრ-10.00ლ
Chicken kebab

ნეკნის ასორტი (2-3 პერ)          700გრ-50.00ლ
Assorted ribs (2-3 pax)
ცხვრის, ხბოს და ღორის ნეკნი, გარნირად

გამომცხვარი კარტოფილი და სოუსი

Lamb, veal and pork ribs, served

with baked potato and sauce
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თევზეული
FISH DISHES

დღის თევზი შეფ-მზარეულისგან     იკითხეთ მიმტანთან
Fish of the Day from Chef          Ask the waiter

მაყალზე მომზადებული ორაგულის ფილე       400გრ-35.00ლ
Grilled Salmon
ბოსტნეულით შენელებული ბრინჯი, ტარხუნისა და ღვინის სოუსი

Rice with vegetables, tarragon and wine sauce

გრილზე მომზადებული ზუთხი          400გრ-35.00ლ
Grilled Sturgeon
ტარხუნისა და ღვინის სოუსი, კარტოფილის პიურე ლაიმის ცედრით

Tarragon and wine souce, potato puree with lime ted

გრილზე მომზადებული დორადო         400გრ-30.00ლ
Grilled Dorado
ისპანახი, პარმეზანისა და ღვინის სოუსი

Spinach, parmesan and wine sauce

ქურაში გამომცხვარი სიბასი          400გრ-25.00ლ
Baked Sea bass
სიბასი, ბოსტნეული, ღვინო, კარაქი

Sea bass with vegetables, wine and butter dip

მაყალზე მომზადებული კალმახი         300გრ-18.00ლ
Grilled Trout
ბოსტნეულით შენელებული ბრინჯი, ტარხუნისა და ღვინის სოუსი

Served rice with vegetables, tarragon and wine sauce
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პასტა და რიზოტო
PASTA AND RISOTTO

კლასიკური რიზოტო            300გრ-16.00ლ
Classic Risotto
ბრინჯი არბორიო, თეთრი ღვინო, პარმეზანი

Arborio rice, Parmesan, white wine

რიზოტო კრევეტებით           300გრ-22.00ლ
Shrimp Risotto
ბრინჯი არბორიო, პარმეზანი, თეთრი ღვინო

Arborio rice, Parmesan, white wine, shrimps

პასტა კარბონარა            300გრ-16.00ლ
Pasta Carbonara
პასტა, ნაღები, კვერცხის გული, ბეკონი, პარმეზანი

Pasta, cream, egg, beckon, Parmesan

პასტა ალ არაბიატა           300გრ-12.00ლ
Pasta All’arrabiata
პასტა, ახალი პომიდვრის სოუსი, პარმეზანი, წიწაკა, ნიორი

Pasta, fresh tomato sauce, pepper, garlic

პასტა ბოლონეზე            300გრ-16.00ლ
Pasta Bolognese
პასტა, პომიდვრის სოუსი, პარმეზანი,

წითელი ღვინო, საქონლის ფარში

Pasta, tomato sauce, Parmesan,

red wine, beef mince
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დესერტი
DESSERTS

დღის დესერტი შეფ კონდიტერისგან    იკითხეთ მიმტანთან
Dessert of the Day from Pastry Chef        Ask the waiter

ნაყინის ბურთულა           50გრ-3.00ლ
Ice cream ball

ციტრუსი ნაყინის შიგთავსით          150გრ-8.00ლ
Citrus with ice cream

ჩიზ ქეიქი / Cheesecake          150გრ-9.00ლ

ტირამისუ / Tiramisu           200გრ-12.00ლ

ფონდანტი / Fondant            200გრ-10.00ლ

ფრანგული ნამცხვარი / French cake        200გრ-9.00ლ

ნაპოლეონი / Mille feuille          150გრ-8.00ლ

კრემ ბრულე / Creme brulee         150გრ-10.00ლ

ვაშლის შტრუდელი / Apple strudel          200გრ-10.00ლ

ბაქლავა / Baklava              100გრ-4.00ლ

გოზინაყი / Gozinaki           100გრ-10.00ლ

ქართული ნუგბარის ასორტი          450გრ-20.00ლ
Georgian sweets plate

სეზონური ხილის ასორტი          500გრ-15.00ლ
Seasonal fruit plate
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გამაგრილებელი სასმელები
SOFT DRINK

კოკა-კოლა          250მლ-3.00ლ
Coca-Cola

კოკა-კოლა ზერო      250მლ-3.00ლ
Coca-Cola Zero

ფანტა        250მლ-3.00ლ
Fanta

სპრაიტი        250მლ-3.00ლ
Sprite

მინერალური წყალი      500მლ-3.00ლ
Mineral water

წყალი        500მლ-3.00ლ
Spring Water

ლიმონათი        500მლ-3.00ლ
Lemonade 

რედ ბული        250მლ-8.00ლ
Red Bull

ტონიკი        330მლ-3.00ლ
Tonic

ხილის წვენის ნაირსახეობა     200მლ-3.00ლ
Juice in assortment 
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ახლად დაწურული ხილის წვენები
SQUEEZED JUICES

ფორთოხალი            200მლ-7.00ლ
Orange

გრეიფუტი             200მლ-7.00ლ
Grapefruit

ლიმონი             200მლ-7.00ლ
Lemon

ვაშლი             200მლ-7.00ლ
Apple

სტაფილო             200მლ-7.00ლ
Carrot

ანანასი             200მლ-15.00ლ
Pineapple

კომპოტი           1000მლ-12.00ლ
Compote

ნატურალური ლიმონათი        1000მლ-17.00ლ
Homemade lemonade

GR / GEL



ჩაი / TEA

ქართული ჩაი
GEORGIAN TEA

გურიელი (შავი, მწვანე)     200მლ-3.00ლ
Gurieli (black, green)

პორციული ჩაი
TEA BAGS

რონეფილდი (შავი, მწვანე, ხილის, ბალახეული)      200მლ-4.00ლ
Ronnefeldt (black, green, fruit, verbal)

თურქული ჩაი / Turkish Tea     150მლ-3.00ლ

დასაყენებელი ფოთლოვანი ჩაი
LOOSE TEA SELECTION

რონეფილდი (შავი, მწვანე, ხილის, ბალახეული) 400მლ-7.00ლ
Ronnefeldt (black, green, fruit, verbal)
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ყავა / COFFEE

ესპრესო            5.00ლ
Espresso

ამერიკანო            5.00ლ
Americano

ბათუმური ყავა ქვიშაზე          3.00ლ
Batumian Coffee on the sand

კაპუჩინო            7.00ლ
Capuchino

ლატე             7.00ლ
Latte

მაკიატო            7.00ლ
Macchiato

ცხელი შოკოლადი          5.00ლ
Hot Chocolate

ნესკაფე გოლდი           3.00ლ
Nescafe Gold

რძე             3.00ლ
Milk

ირლანდიური ყავა        10.00ლ
Irish Coffee

ფრაპე            5.00ლ
Frappe Coffee

ცივი ყავა ნაყინით           8.00ლ
Iced Coffee with Ice Cream

კოფეინის გარეშე           5.00ლ
Decaffeinated
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უალკოჰოლო კოქტეილები
NON ALCOHOLIC COCKTAILS

მოხიტო             350მლ-10.00ლ
Mojito

გრეიფრუტ ჯულეპი           400მლ-12.00ლ
Grapefruit Julep

ვანილის შეიკი            350მლ-5.00ლ
Vanilla Shake

შოკოლადის შეიკი           350მლ-5.00ლ
Chocolate Shake

ბანანის შეიკი            350მლ-5.00ლ
Banana Shake

ატმის შეიკი             350მლ-5.00ლ
Peach Shake
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სასუსნავი
SNACK

ქართული თხილი        10.00ლ
Georgian nuts

ფისტაჩი         8.00ლ
Pistachio

მიწის თხილი        5.00ლ
Peanuts

ჩიფსი         3.00ლ
Chips

მარილიანი კრეკერი        2.00ლ
Salted biscuits

შოკოლადი         7.00ლ
Chocolate
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