
-იპოვე სპეციალურად შენთვის დატოვებული სამარხვო აღნიშვნა-
-არ დაგავიწყდეს გაგვაფრთხილო ალერგიის შესახებ

ჩვენი გულიანები

5E პურის კალათა

ფხლოვანი სულგუნით

ლობიანი მწვანე სალათით 

 10E 

9E 

ოთხი ყველის ხაჭაპური

აჭარული ხაჭაპური

აჩმა

 16E 

 12E 

 9E 

ორაგულის სალათი, ხრაშუნა სალათის ფოთლებით, 
ფორთოხლის ლებნებით და სეზამის მარცვლებით

ფერადი პომიდვრის სალათი, სულგუნის ფირფიტის ბურთულა შეზავებული ნადუღის
შიგთავსით, სხვადასხვა ცოცხალი მწვანილებით, ჯონჯოლით და ღანძილის სოუსით 

ქათმის სალათი, სატაცურით, მჟავე პომიდვრით, ყაბაყით, შერეული სალათის
ფოთლებით და გოგრის გულებით 

გუდა ყველის სალათი წითელი კომბოსტოთი, შერეული სალათის 
ფოთლებით, ჩერი პომიდვრით, ბოლოკით და გარგრის ჩირით

იხვის პაშტეტი, ლეღვის, ალუბლის და ფისტაშკის ჯემით

სმორებროდი,   ჯონჯოლით, ღანძილით, სატაცურით და არტიშოკით 

 25E 

 19E 

 19E 

 18E 

 22E 

 22E 

 16E 

დაწყებისთვის

დოლის პურში გამომცხვარი აჯაფსანდალი,
არტიშოკით, ჩერი პომიდვრით, კარამელიზირებული ხახვით და კახური ზეთით 

ქართული საქონლის ხორცი გამომცხვარი ბადრიჯნით, 
მოცარელას ყველით, ყაბაყით, პიტნით, დარიჩინით და მუსკატით

 12E 

 22E 

ორაგულის პაშტეტი, ღანძილის და ჯონჯოლის ჯემით

 15E ჰუმუსი, პომიდორი ჩერით და ცოცხალი მწვანილებით

20E 

- ფასები არ მოიცავს 18% დღგ-ს

შეფის "გულიანი" ბურგერი, შერეული ხორცი, ჩედარი, 
აიოლი და გამომცხვარი კარტოფილი

 27E 

ცხელი და ღუმელი

სიბასი გამომცხვარი ბოსტნეულით, ისპანახით, ღანძილით, 
სტაფილოთი, კალმახა სოკოთი და წიწაკის სოსუსით

გამომცხვარი ქათამი კოჭას სოუსით, ქინძით, სოკოს ნაზავით, ფრეშ 
კრემით და ქართული მოცარელას ყველით, ბატატის და მწვანე ბარდის პიურეთი

25E 

 11E 

წვნიანი

 12E ქათმის წვნიანი მჟაუნით, სატაცურით, თეთრი ღვინით და სხვადასხვა მწვანილებით

 11E 

ნიახურის წვნიანი პრასით, სხვადასხვა მწვანილებით,
კარამელიზირებული ხახვით და ტრუფელის ზეთით

ქინძისა და ნივრის 
კარაქით

სოკოს წვნიანი, თეთრი ძმრით, კრემ-ყველით, რძით და ღანძილით

ქართული საქონლის სუკის მედალიონები, ქამა სოკოთი და მაწვნის სოუსით  28E 
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-იპოვე სპეციალურად შენთვის დატოვებული სამარხვო აღნიშვნა-
-არ დაგავიწყდეს გაგვაფრთხილო ალერგიის შესახებ

                                                         ნუგბარი                                                         ნაყინი
3.5E

 3.5E

 3.5E

ფეიხოას ნაყინი   

საფერავის და 
ბადაგის ნაყინი

      პლომბირი ვანილით  

      კოწახურის ნაყინი  

 3.5E

ნუგა ქართული ციტრუსით, 
ჩირით, თხილეულითა და ფსტით   

კარამელიზირებული 
ნუში 100 გრ

კარამელიზირებული 
თხილი 100 გრ

 3E

 9E

 8E

მარწყვის ნაყინი
ისრიმით

 3.5E

შოკოლადის ნაყინი 
თხილით  3.5E

                                                         დესერტი

მილფეი ბაქლავა დარიჩინის კრემით და ნუშის გოზინაყით     9E

ბროწეულის დესერტი თხილის ბისკვიტით და ბროწეულის მუსით     9E

ბადაგის ტორტი ბადაგის კრემი, წაბლის ბისკვიტი, ჟოლოს ჯემი, 
რძიანი შოკოლადის მინანქარი

 7E

პარი-ბრესტი ღვინოში მოყვანილი ქლიავით და ვანილის კრემით  5E

ნადუღის ჩიზქეიქი გოგრით    6E

 კომშის ტარტი ვანილის კრემით, კარამელიზირებული თხილით და ნუშით     6E

 საფერავში მოხარშული მსხლის ტარტი დარიჩინის კრემით და გოგრის მარცვლით     6E

ეკლერი ფეიხოას ჯემით, ვანილის კრემით და შოკოლადით  5E

ხურმის დესერტი ხალვით  7E

შოკოლადის კექსი ჩვენი მომზადებული ჯანდუიათი და ტარხუნით  5.5E

კექსი ქართული ციტრუსის ნაზავით      4E

 3E

 2E

 6E

- ფასები არ მოიცავს 18% დღგ-ს

 მაკარონი ვარდი, ფსტა, ჟოლო / ატამი და ტარხუნა / წაბლი და ყავა / ია და ვანილი      

პონჩიკი ვანილის კრემით  

პონჩიკი შოკოლადის კრემით და დარიჩინით / კენკრის და ტარხუნის ჯემით
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ალუბლის შტრუდელი დარიჩინით  5E
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