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სტარტერები და სალათები  
 

ქართული აპეტაიზერების ლანგარი       18 

შემწვარი ბადრიჯანი,  ჭარხალი, ისპანახი და წითელი ბულგარული წიწაკა ნიგვზით      
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ნიგვზით 
 

ქართული ყველის ლანგარი          22 

სულგუნი, შებოლილი სულგუნი, იმერული ყველი,  

სულგუნის ფირფიტები და ნადუღი   
 

ქართული სალათა            12 

პომიდორი, კიტრი, ხახვი, ქორფა ქინძი, ოხრახუში, ნიგოზი   
 

ბერძნული სალათა            16 

ყველი ფეტა, პომიდორი, ბულგარული  წიწაკა, ზეთისხილი, ხახვი, ორეგანო,  

 კაპერსები, ზეითუნის ზეთის სოუსი    
 

არუგულას სალათა           24 

ჩერი პომიდორები, პარმეზანის ყველი, ბალზამიკოსა და ზეითუნის ზეთის სოუსი   
 

ზღვის პროდუქტების სალათა          35 

რვაფეხას კარპაჩო, კრევეტი, ზღვის ბიბილო  კალმარი, მწვანე ფოთოლი,  

წითელი ხახვი,   ქორფა უკროპი, ჯანჯაფილის სოუსი   
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საქონლის ხორცის ბორშჩი         11 

არაჟნით    
            

სოკოს კრემ-სუპი           12 

პარმეზანის ყველით    
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ცხელი აპეტაიზერები    
 

იმერული ხაჭაპური           12 
იმერული ყველი, სულგუნი, კარაქი  
 

მეგრული ხაჭაპური            14 
იმერული ყველი, სულგუნი, კარაქი  
 

აჭარული ხაჭაპური            14 
იმერული ყველი, სულგუნი, კარაქი, კვერცხი     
 

მჭადი                4 
სიმინდის ფქვილის კვერი   
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ხბოს ხორცის შიგთავსით   
 

სამოსა   
ტკბილ-მწარე სოუსი   
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ბოსტნეულითა და კარტოფილით         11 
 

ხინკალი  
 

კარტოფილითა და ქინძით          1,5 
ღორის ხორცითა და ქინძით            2 
საქონლის ხორცით                          2 
 

ვარენიკი           10 
სულგუნითა და არაჟნით 
 

შემწვარი ყველი           15 
სულგუნი, შებოლილი სულგუნი   
 

შემწვარი ბადრიჯანი          15 

ბოსტნეულითა და სულგუნით 
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სოტირებული ბოსტნეულითა და ქორფა ქინძით   
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საქონლის სუკი, სოკო, ხახვი, ნიორი, ბულგარული წიწაკა, პომიდორი,  

ორეგანო და შავი ბრინჯი   

 

ღორის ხორცის ოჯახური                      18 

სოტირებული ღორის ხორცი, კარტოფილი და ხახვი 

 

შემწვარი გუფთები           28 

საქონლისა და ცხვრის ხორცის გუფთები, შავი ბრინჯი, ბოსტნეული, 

როზმარინიანი კარაქის სოუსი                                          

    

ბარბექიუს ლანგარი           46 

ცხვრის ნეკნები, საქონლის სუკი, ცხვრის ხორცის გუფთა და ქათმის გულმკერდი   

კარტოფილით, შემწვარი ბოსტნეულითა და ღვინის სოუსით 

 

შემწვარი წიწილა                             29 

საწებლის სოუსით  

 

მწვადი 
კარტოფილით, ბოსტნეულითა და ტყემალით 
 

ქათმის             18 
ხბოს ხორცის                          24 

 

შემწვარი ორაგულის ფილე          42 

სატაცურით, ბოსტნეულის ნაპოლეონითა და ორაგულის სოუსით 

 

შემწვარი დორადო            42 
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ვანილის ნაყინითა და კარამელის სოუსით    

 

ქართული ბაქლავა           16 

ნიგვზით  

 

ციტრუსის პანა კოტა           20  

ანანანის კარპაჩო მარაკუიას სოუსი 

 

ფელამუში            16 

მოხარშული ყურძნის წვენი კარამელიზირებული ნიგვზით   

 

შოკოლადის უფქვილო ნამცხვარი        20  
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ხილის ლანგარი            22  

სეზონური დაჭრილი ხილით 
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