
1. გლუტენი, 2. კიბოსნაირები 3. კვერცხი 4.თევზი 5. მიწის თხილი (არაქისი) 6. სოია 7. რძე 8.
კაკლოვანები 9. ნიახური 10. მდოგვი 11. შირბახტის თესლი (ქუნჟუტი) 12. გოგირდის დიოქსიდიდა

სულფიტები 13. ხანჭკოლა (Lupinus) 14. მოლუსკები

ცივი კერძები

ქაშაყი მარინადში------------ 6.50

წითელი ხიზილალა---------38.00

მარილიანი სალა -------------7.00

შაშხი შებოლილი-------------7.50

საქონლის ენა- -----------------8.50

ქათმის ხალადეცი-------------8.00

ხალადეცი ღორის -------------9.50

ხორცის ასორტი -------------38.00

ძეხვის ასორტი ---------------28.00

იმერული ყველი--------------3.00

სულგუნი-----------------------4.00

სულგუნი შებოლილი --------4.50

ჰოლანდიური ყველი ---------7.00

სოკოს მარინადი- ------------10.00

კიტრის მჟავე ------------------3.50

ზეთისხილი--------------------5.50

პიკული ------------------------4.50

პომიდვრის მარინადი--------4.50

კომბოსტოს მჟავე--------------4.50

მწვანილის ასორტი----------- 5.00

მწნილის ასორტი--------------7.50

ბადრიჯანი მაიონეზით-------7.00

ბადრიჯანი ნიგვზით--------- 7.50

(2)

სალათები

ქაშაყი შუბის ქვეშ -----------11.00

მიმოზა ----------------------- 12.00

თუნას სალათი --------------14 .50

ვირთევზას ღვიძლი ---------19.50

ცეზარი კრევეტებით --------27.00

სალათი ოლივიე ------------- 8.00

ქათმის სალათი ---------------8.00

სალათი საშემოდგომო ------13.00

ენის სალათი -----------------15.50

ცეზარი ქათმით --------------17.50

ბოსტნეულის სალათი--------6.50

ვინიგრეტი ---------------- ----7.50

სალათი საზაფხულო ----- ---7.50

სალათი საზაფხულო ნიგვზით -
9.50

მწვანე სალათი ----------------8.00

ბადრიჯნის სალათი-----------9.00
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თურქული სალათი ---------- 9.00

ბერძნული სალათი ----------14.00

წვნიანი

ბორში --- -----------------------8.00

ქათმის სუპი ფრიკადელკებით--
7.50

ბარდის სუპი შებოლილი
ნეკნებით-------9.00

აკროშკა -------------------------8.00

სოკოს სუპი--------------------12.50

სოკოს კრემ სუპი ------------17.00

სბორნაია სალიანკა ----------13.00

უხა -----------------------------14.50

ჩაქაფული---------------------17.00

ცხელი კერძები

კიევური კატლეტი გარნირის
გარეშე 3 ---------------------- 19.50

შემწვარი ქათმის ფრთები---- 9.00

ბრიზოლი ოდესურად ------ 12.00

ქათმის რაგუ ქოთანში ------12.00

ქათამი სოკოთი არაჟ.სოუს.-16.00

წიწილა ტაბაკა ფერმის------ 19.00

კატლეტი ოჯახურად ---------4.00

ტოლმა ------------------------ 13.00

ფარშირებული ბულ.წიწაკა 12.50

რამშტექსი 1 კგ -------------80.00

ბეფსტროგანოვი7, ----------- 16.00

მწარე სალიანკა -------------- 16.00

ჩაშუშული ------------------- 15.50

ხბოს ღვიძლი არაჟ.სოუს. -----
14.00

ხბოს ხორცი სოკ-თი არაჟ.ს. 24.50

ხორცი ფრანგულად ---------27.00

ხორცი ოდესურად ---------- 18.00

საქონლის სუკი სოკოს და
პარმეზანის სოუსით-------- 31.00

ოჯახური ღორის -----------19.00

ოჯახური ხბოს -------------23.00

ოჯახური სოკოს------------- 16.00

შემწვარი ხბოს ხორცი უკრ. 21.50

შემწვარი ხბოს ხორცი სოკ.- 22.00

შემწვარი სოკო ---------------- 9.50

შემწვარი სოკო სულგუნით 16.00

კარტოფილის დერუნები ----7.50

კარტოფილის დერუნები
სოკოთი ----------------------9.00
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ჟულიენი -------------------- -17.50

შემწვარი ბოსტნეული მაყალზე--
------ 9.50

ქათმის მწვადი ---------------15.50

მწვადი ღორის -------------- -19.00

მწვადი ხბოს ---------------- -23.00

მასლიანკის მწვადი ---------29.00

ღორის სტეიკი გარნირით და
სალათით -----------------36.00

გარნირი

კარტოფილი მოხარშული--- 3.50

კარტოფილი ფრი ------------ 4.50

კარტოფილის პიურე--------- 4.50

შემწვარი კარტოფილი-------- 5.00

შემწვარი კარტოფილი ბეკონით
გრილზე -------------- 8.00

წიწიბურა---------------------- 4.50

სპაგეტი1------------------------ 3.50

ბრინჯი ----------------------- 3.00

ბრინჯი ბოსტნეულით-- ----- 5.00

ცომეული

ხაჭაპური იმერული ---------14.50

ხაჭაპური მეგრული -------- 19.00

პიცა ბოსტნეულის --- -------19.00

პიცა ლორით და სოკოთი1 --------
---------------------------------19.00

პიცა კრევეტებით1,14 ------- -27.00

პიცა პეპერონი ---------------21.00

პიცა ცეზარი ქათმით -------20.00

პიცა ოთხი ყველი ------------22.00

პიცა მარგარიტა -------------16,00

ბლინი1,7-------------------- 1ც 1.30

ბლინი ხორცით1,7---------- --- 4.00

ბლინი ყველით1,7 --------------3.50

ბლინი სოკოთი1,~-------------- 3.50

ბლინი ხიზილალით1,7,4 ----13.50

ვარენიკი კარტოფილით 10ც-
პორცია -------------------------3.50

ვარენიკი ყველით1,7 ---- 10ც-
პორცია -------------------------4.50

ვარენიკი ხაჭოთი1,7 ---- 10ც-
პორცია ----------------------4.50

პილმენი1 --------------10ც-პორცია ---
---------------------------------5.00თ

ვარენიკი სოკოთი1 ----- 10ც-
პორცია ----------------------6.50
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ვარენიკი ალუბლით--1 ც 0,75თ

პილმენი ქოთანში1 –11,50---13,50

მჭადი -------------------------- 1.50

უკრაინული ფუნთუშა
ბორშისთვის ------------------ 2.50

შემწვარი პ ური ნიორი-------2.50

თევზი

ბარაბულკა*250 გ ----------- 15.00

კალმახი 1კ ---------------- 35.00

სიომგა 1კგ ----------------- 110.00

ვეფხვის კრევეტები 100გ--- 15.50

სამეფო კრევეტები 100 გრ-- 18.00

დორადო 1კგ -----------------65.00

სოუსები

კეტჩუპი , მაიონეზი --------- 1.50

საწებელი, ტყემალი ----------2.00

ნივრის სოუსი ---------------- 2.00

ნარშარაბი ------------- --------2.50

ქინძმარი -----------------------2.50

არაჟანი ------------------2.00(4.00)

ბაჟე ----------------------------- 7.00

სოკოს სოუსი ------------------ 6.50

ჰოლანდიური ყველის სოუსი8.00

პარმეზანის ყველის სოუსი-- 9.50

დესერტები-ყავა-
წყალი

ხაჭოკვერა ------------------11.50

კიევური ტორტი 1 პორცია ------
-----16.00

შტრუდელი ვაშლით -------16.00

პანნა კოტტა -----------------7.50

ფონდანტი --------------------15.50

ნაყინი --------------------------7.00

ფანტაზია --------------------10.00

შემწვარი ვაშლი
ნიგვზით,კარამელით და ნაყინი-
-------------------------------- 10.00

თურქული ყავა ---------------2.00

ნესკაფე -----------------------3.00

ესპრესო -----------------------2.50

ამერიკანო ---------------------4.00

კაპუჩინო ----------------------6.00

ლატე --------------------------6.50
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ჩაის ნაკრები -----------5.50, 7.00

წყალი -------------------------2.50

მინერალური წყალი----- --- -2.00

ლიმონათი --------------------2.50

კოკა კოლა ---------------------2.50

კომპოტი 1ლ-- ---------------6.00

წვენი --------------------7.50, 9.00


