
ბენედიქტი ორაგულით

 

ფერადი პომიდვრის სალათი

სტაფილოს კექსი

ლაღიძის წყალი

# ბრანჩი
ჩვენს სახაბაზოში

12:00 - 15:00

40 ლარი
მოიცავს დღგ-ს



EGGS BENEDICT WITH SALMON

COLORFUL TOMATO SALAD

CARROT CAKE

LAGIDZE WATER

# Brunch In Our Bakery
12:00 - 15:00

40 GEL
INCLUDING VAT



           

    

 
    

                  

            

 

               

30 ₾

ჰუმუსი

ჩვენი მომზადებული შავფხას პასტა

პონჩიკი

ლაღიძის წყალი

ან

ქათმის წვნიანი სატაცურით

-მომსახურების პერიოდი ორშ-პარ 12:00-15:00

ან 

გულიანი ხაჭაპური "ხაჩმა"

ან 

სტაფილოს კექსი

-არ დაგავიწყდეს გაგვაფრთხილო ალერგიის შესახებ

ცხარე პომიდვრის სოუსით

მარცვლოვანი პურით, ჩერი პომიდვრის და ქინძის სალათით



           

    

 
    

                  

            

 

               

22₾

30₾

                 აჭარული ხაჭაპური 

ყაბაყის ხიზილალა ან  ქათმის წვნიანი

პონჩიკი

ლაღიძის წყალი

კომშის წვნიანი 

სულგუნის ჩხირები ან გამომცხვარი ქათამი

პონჩიკი

ლაღიძის წყალი

ან

ფერადი პომიდვრის სალათი

-არ დაგავიწყდეს გაგვაფრთხილო ალერგიის შესახებ

           

    

 
    

                  

            

 

               

Guliani Khachapuri "Khachma”

or 

Homemade “Shavpkha” pasta

30₾

or

Chicken soup with asparagus

Ponchiki 

Lagidze water

Hummus

or 

Carrot cake

- DON’T FORGET TO WARN US ABOUT YOUR ALLERGIES

- Serving period Mon-Fri 12:00 - 15:00

with spicy tomato sauce

seed mix bread, cherry tomato and coriander salad



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

ვისაუზმოთ

კვერცხი, როგორ გირჩევნია?

 20E 

კვერცხი, ან იქნებ უფრო მარტივად?

 ჰოლანდიური სოუსი, სალათის მიქსი, 
 კრემ ფრეში, შემწვარი სატაცური, გამომშრალი პომიდორი, 
 არტიშოკის მარინადი, პომიდვრის პესტო

ბოსტნეული

 ჰოლანდიური სოუსი, სალათის მიქსი, 
 კრემ ფრეში, შებოლილი ორაგული, ბოლოკი

 ჰოლანდიური სოუსი, სალათის მიქსი,
 კრემ ფრეში, კარამელიზირებული ხახვი, 
 რაჭული ლორი

რაჭული ლორი

 ჩედარის ყველი, სალათის მიქსი,
 ჭვავის პური, ჰოლანდიური სოუსი

ლორით, ყველით და ჩერი პომიდვრით კ
ვ

ე
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ათქვეფილი
კვერცხი

ტაფამწვარი

 23E 

 22E 

 19E 

 3E 

 15E 

დილის სახაბაზო

და სხვა გემრიელი

შვრიის ფაფა ტყლაპით, წაბლის პასტით და ციტრუსით

ჩვენი მომზადებული იოგურტი მანდარინის პიურეთი, ქართული მარცვლეულობით, 

ჩირებითა და გრანოლათი

 6.5E 

 15E 

11E 

 19E 

კრუასანი  4E 6,5E 

შოკოლადის კრემით /

კენკრის და შაშკვლავის ჯემით

კრეპი ხაჭოს და ქიშმიშის გულსართით, შტოშის სოუსით და ვანილის კრემით    15E 

ომლეტი

ორაგული

ყიყლიყო

ომლეტ სუფლე

დარიჩინის ხვეულა
თეთრი შოკოლადით

კრუასანი ნუშით 7E 

კრუასანი 

კრუასანის სენდვიჩი არტიშოკით, ლორით და ყველით    15E 

 29E 

 -მომსახურების პერიოდი 9:00 - 12:00

ტოსტი ავოკადოს პიურეთი და გამომშრალი პომიდვრით ღანძილის პესტოთი, სალათის 
 15E 

ტრადიციული ფუნთუშა 2,5E 

8E 
სამმაგი დენიშის ხვეულა
ვანილის და თეთრი შოკოლადის 
კრემით და გოგრის მარცვლებით

ფოთლით და თხილით

ლორის და ყველის ტოსტი ჭვავის პურში    
მდოგვისა და თაფლის სოუსით და კარტოფილი ფრით

სალათის მიქსით, პომიდვრის საწებლით,

კარამელიზირებული ხახვი

ხის სოკო

პომიდორი ჩერი

სულგუნი  5E 

 3E 

 3E 

რაჭული ლორი  5E 



- FOR THE FASTING OPTIONS LOOK FOR -
- DON’T FORGET TO WARN US ABOUT YOUR ALLERGIES

LET’S BREAKFAST

HOW DO YOU PREFER YOUR EGGS?

Hollandaise sauce, mix salad, crème fraîche,
roasted asparagus, sun-dried tomatoes, 
marinated artichokes and tomato pesto 

Vegetable

Hollandaise sauce, mix-salad, crème fraîche,
smoked salmon and bot radishSalmon

Hollandaise sauce, mix-salad, crème fraîche,
caramelized onion and Racha hamRacha ham

Cheddar cheese, mix salad, rye bread
and hollandaise sauceOmelette soufflé 

Ham, cheese and cherry tomatoes Kikliko
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WANNA GO SIMPLER WAY?

Omelette

Scramble

Sunny side-ups

MORNING BAKERY

Croissant 

Croissant          / Chocolate cream
                              berry and basil jam

Cinnamon roll
with white chocolate

OTHER KITCHEN DELIGHTS

Chef’s yoghurt with tangerine purée
Georgian grains, dried fruits and homemade granola

Croissant with almond  

 20E 

 23E 

 22E 

 19E 

 15E 

Oatmeal porridge with Tklapi, chestnut pasta and citrus

 6.5E 

 15E 

11E 

 19E 

 4E 6.5E 

Crêpe with cottage cheese and raisin filling, cranberry sauce and vanilla cream  15E 

7E 

 15E 

 29E 

- Serving period 9:00 - 12:00

Croissant sandwich with artichoke, ham and cheese   

Toast with avocado puree and sun-dried tomato with Gandzili pesto,
lettuce and nuts    15E 

Traditional bun 2.5E 

Danish triple roll
with vanilla and white chocolate 
cream, pumpkin seeds

8E 

 3E Caramelized onions

Oyster mushrooms

Cherry tomato

Racha ham

Sulguni cheese  5E 

 3E 

 3E 

 5E 

Ham and cheese on rye bread sandwich with honey mustard 

sauce, tomato sauce, french fries and salad mix



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

ცხელი და ღუმელი

     

3  4E
გამომცხვარი ქათამი კოჭას სოუსით შერეული სოკოთი,

კრემ-ყველით, სულგუნით, ბატატის და მწვანე ბარდის პიურეთი

 შემწვარი სულგუნის ჩხირები იმერული პომიდვრის საწებლით 2  9E

ქათმის ჩხირები სელით, სეზამის მარცვლებით და ჰალაპენიოს სოუსით 31E 

საქონლის გულიანი ბურგერი რაჭული ლორით, გურული აჯიკით და კარტოფილი ფრით 3  8E

ლომთაგორას პურის სენდვიჩი ქათმით  ჩედარის ყველით, რაჭული ლორით 
  31E

და კარტოფილი ფრით

საქონლის სტეიკი თაშმიჯაბი შებოლილი სულგუნით, გამომშრალი სოკოთი  
  53E

და ცხარე მოცხარის საწებლით

გრილზე შემწვარი სიბასი შემწვარი ახალი კარტოფილით, ბრიუსელის კომბოსტოთი,
 39  E

თეთრი ღვინის სოუსი ტარხუნით და პრასით

ჩვენი გულიანები

პურის კალათა

ოთხი ყველის ხაჭაპური   30E

საქონლის სუკის სალათი  შერეული ბოსტნეულით, სალათი ფოთლებით

და პილპილის სოუსით 

ფერადი პომიდვრის სალათი შეკმაზული ნადუღი სულგუნის ქისით, ღანძილისა 

ქათმის სალათი  გოგრის გულის პესტოთი, ბოსტნეულის მიქსით, მჟავე პომიდვრით და წიწმატით

იხვის პაშტეტი მარცვლოვანი პურით, ალუბლის და ფსტის სოუსით

 2  7E

 2  9E

 29E

დაწყებისთვის

ჰუმუსი მარცვლოვანი პურით, ჩერი პომიდვრის და ქინძის სალათით

 1  9E

 ქათმის წვნიანი სატაცურით ღანძილით, ისპანახით და მწვანილის მიქსით

ქინძისა და 

ნივრის კარაქით

 19E

34E 

 3  6E

  23E

წვნიანი

6.5  E
                                                      

 შერეული ტყის სოკოს წვნიანი მჟაუნით, ისპანახით და ტრუფელის ზეთით

 19Eპომიდვრის წვნიანი  მწვანილებით

შებოლილი ორაგულის სალათი სეზამის მარცვლებით, შერეული ბოსტნეულით, 

ფხლოვანა პრასით და ტარხუნით 30E 

და ჯონჯოლის სოუსით 

ავოკადოს პიურეთი, ბერენეზის სოუსით და პაშოტით

აჭარული ხაჭაპური   24E

ჩვენი მომზადებული შავფხას პასტა 29E
რაჭული ლორით

 და დაძველებული სულგუნის სოუსით

29E 
ლორის და ყველის ტოსტი ჭვავის პურში  
საწებლით, მდოგვისა და თაფლის სოუსით და კარტოფილი ფრით

სალათის მიქსით, პომიდვრის

საქონლის ხორცის გამომცხვარი კალმახა სოკოთი, კარტოფილის პიურეთი 37E 
და ჩედარის ყველით

ჩვენი მომზადებული შავფხას პასტა 29Eპომიდვრით 

ცივი სატაცურის წვნიანი მწყრის კვერცხით  1  9E

სატაცურის სალათი ტარტარ სოუსით   29E

ლობიანი ჯონჯოლის სალათით   21E

 გულსართიანი 
 რაჭული ლორით სამი ყველით, გამომშრალი

  32E

პომიდვრით და სატაცურით

ბადრიჯნის ტერინე თხის ყველით და ბროწეულის სოუსით 29E 

გულიანი ხაჭაპური "ხაჩმა"  1  6E



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

მოცხარი, კოწახური, ვანილი, შოკოლადი, რეჰანი, 
 4E

დესერტი

ნაყინი

პარი-ბრესტი შავი ქლიავის და მარწყვის ჯემით  11E

შუ თხილის კრემით 10E

კარამელიზირებული ნუში 100 გრ. 

 12E

ნუგბარი

მარილიანი თხილი 100 გრ

ნუში წიწაკით 100 გრ  

მილფეი ფახლავა დარიჩინის კრემით, გოგრის და ნუშის გოზინაყით    15E

ნაპოლეონი თეთრი შოკოლადის კრემით და მოხალული ნიგვზით  12E

ჩიზ ქეიქი ალუბლით დარიჩინით, მიხაკით, რეჰანით და ფსტით  11E

შოკოლადის ნამცხვარი  12E

სტაფილოს კექსი ჯანჯაფილით, გოგრის გულით და მანდარინის ჯემით  6E

 4Eპონჩიკი ვანილის კრემით  

 12Eპონჩიკი შოკოლადის კრემით, თხილით და ალუბლის სოუსით

 12Eპონჩიკი ჟოლოს და შაშკვლავის კრემით

ნუშის ტარტი მარწყვით, კენკრის და შაშკვლავის ჯემით და ვანილის კრემით  11E

ბასკური ტარტი კრემი მანდარინის ჯემით და ციტრუსის ცედრით 12E

ბროწეულის დესერტი თხილის ბისკვიტით, ბროწეულის ჯემით
 12E

და მუსით, კაკაოს კარაქის მინანქრით

ეკლერი მარწყვით, მოცვით და კრემ-ყველის კრემით  10E

მარწყვის და ფსტის შერბეთი



- FOR THE FASTING OPTIONS LOOK FOR -
- DON’T FORGET TO WARN US ABOUT YOUR ALLERGIES

SOUP

  30E

Smoked salmon salad with mixed greens, sesame seeds, vegetables, 

Duck pâté seed mix breadwith , cherry and pistachio sauce

 27  E

 2  9E

 29E

 34  E

 3  6E

 23E

6.5  E

 Mixed forest mushroom soup with sorrel, spinach and truffle oil

Chicken soup with asparagus  Ghandzili, mixed greens and spinach  19E 

Roasted beef salad with a fresh veggies and greens mix, spiced 

with pepper sauce

Hummus with seed mix bread, cherry tomato and coriander salad

Colorful tomato salad flavored Nadughi stuffed in Sulguni cheese, 

with Gandzili and Jonjoli sauce

FOR THE BEGINNING

OUR GULIANI PASTRIES

                                                      

 32  EHeart-filled dough
with a mixture of 3 cheeses, Racha ham, 
sun-dried tomatoes, asparagus and fresh greens

Bread basket

Four cheese Khachapuri

  24EAdjarian Khachapuri

with coriander 
and garlic butter

HOT & OVEN BAKED

Spicy tomato soup with fresh greens in season  19E 

 19E 

2  9EDeep fried Sulguni sticks with Imeretian tomato sauce

3  8EBeef Guliani Burger with Racha ham, Gurian Adjika and French fries

     
 39  E

Grilled sea bass with white wine tarragon & leeks sauce, garnished 

with fried baby potatoes and Brussels sprouts 

  53EBeef steak Tashmijabi with smoked Sulguni, dried mushrooms and spicy currant sauce

29E 
Ham and cheese on rye bread sandwich with honey mustard 

sauce, tomato sauce, french fries and salad mix

  31ELomtagora bread chicken sandwich with Cheddar cheese, Racha ham 

and French fries

Crunchy chicken strips with flax and sesame seeds and jalapeno sauce 31E 

34  E
Chicken stew with ginger sauce mixed mushrooms,

fresh cream and Sulguni cheese, sweet potato and green pea purée

37E Beef stew with oyster mushrooms, potato purée and Cheddar cheese

  29E
Homemade “Shavpkha” pasta  with Racha ham

and aged Sulguni sauce

avocado purée, béarnaise sauce and poached egg

Grilled chicken salad with pumpkin seeds pesto, mixed fresh greens & veggies 
in season, and fermented green tomatoes

  29EHomemade “Shavpkha” pasta  with spicy tomato

 Chilled asparagus soup with a quail egg  19E 

Grilled asparagus salad  with a Tartar dressing  29E

  21ELobiani with Jonjoli salad

29E Warm eggplant terrine with goat cheese and pomegranate reduction

Guliani Khachapuri “Khachma”  1  6E

  30EPkhlovana with leeks and tarragon



- FOR THE FASTING OPTIONS LOOK FOR -
- DON’T FORGET TO WARN US ABOUT YOUR ALLERGIES

DESSERT

 4E

 12E

 11E

 10E

 10E

 12E

 12E

 4E

 12E

12E

12E

 15E

Cheesecake(baked) with cherry & pistachio topping, 

spiced with cinnamon & cloves

Chocolate fudge cake

Mille-Feuille Baklava with cinnamon cream, pumpkin 

and almond Gozinaki

Éclair  with strawberries, blueberries & whipped vanilla cheesy cream

Napoleon with white chocolate cream and roasted walnuts

Deep fried dough with raspberry and Shashkvlavi cream

Deep fried dough with chocolate cream, nuts and cherry sauce

Deep fried dough with vanilla cream

Currant, Barberry, Vanilla, Chocolate, Purple basil, 

ICE CREAM

SWEETS
Caramelized almond 100g 

Salty Nuts 100g

Spicy almond 100g

Choux with nuts cream

 12E

Almond tart with strawberries, mixed berry and Shashkvlavi jam, 

vanilla cream 
 11E

Basque tart  with a local citrus mix cream

6ECarrot cake with ginger, pumpkin seeds and tangerine jam

Pomegranate dessert with crunchy nuts biscuit, 

pomegranate jam and mousse

 11EParis-brest with plum and strawberry jam

Strawberry & pistachio Sorbet
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შოკოლადი

ნაღები

ტარხუნა

ლიმონი

 5E 

ფორთოხალი/გრეიფრუტი    

სტაფილო/ვაშლი

მსხალი

ცინცხალი წვენები

 16E 

 16E 

ნიახური, ჯინჯერი, ისპანახი, კიტრი (დეტოქსი)

ს
მ

უ
ზ

ე
ბი

20E 

 18E 

ჩაის ნაყენები

 18E ვარდი და ჟოლო

 18E მაყვალი და პიტნა 

შავი 

 10E 

მწვანე 
მცენარეული 

ტყის
ციტრუსი

7E 

ქართული კლასიკური ჩაი 0,3ლ. 0,5ლ.

კრახუნა, 2021,
მშრალი (ბაიას ღვინო)   

თ
ე

თ
რ

ი
 ღ

ვი
ნ

ო

 19E / 75E

რქაწითელი, 2020

2019

2019
მშრალი (ვინეტელი)

მშრალი, ქვევრი (შალაური) 

მშრალი (Le Grand Noir)       

,
მშრალი (ორგო)    

მწვანე, 

 19E / 75E

 19E / 75E

ხაშმის საფერავი
2021, მშრალი
(არტიზანი)

 19E / 85E

კო
ქ

ტ
ე

ი
ლ

ი

წითელი ღვინო

ქართული ჩამოსასხმელი ლუდი 11E 

ცივად მიირთმევთ თუ ცხელი აჯობებს?

ლუდი ხომ არ გირჩევნია?

საფერავი, 2018
მშრალი, (შალაური)  19E / 80E

მუკუზანი,
წითელი მშრალი
(ვინეტელი)

2019  22E / 85E

მოცვი, ლაიმი, ქოქოსის რძე, პიტნა 

პიტნა და ლიმონი 8E / 19E

ტარხუნა და ლიმონი 9E / 25E

კენკრა და პიტნა 9E / 25E

ლიმონათი

წყალი წყალი / მინერალური წყალი 4.5E

მანავის მწვანე,

სოვინიონ ბლანი, 2021 19E / 70E

2019
ნახევრად ტკბილი (ჭრებალო)
ტვიში,

 19E / 75E

 17E / 65E

მშრალი (თელავის მარანი) 13E / 45Eცქრიალა ღვინო, 

0.8ლ

19E / 75Eპინო ნოარი, 
მშრალი (Le Grand Noir) 

2021

სასმელები

 5E 

 5E 

 5E 

 5E 

22E
Chacha Punch
ჭაჭა, ატმის პიურე

23E
Cherry  Sour
შავფხას არაყი, რომი, ალუბალი, თხილი

25E
Aperol Grapefruit
აპეროლი, გრეიფრუტი

25E
Smooth Coconut 
შავფხას არაყი, ქოქოსის რომი

22E
Espresso Martini
რომი, არაყი, კრემი, თხილი, ვანილი

23E
Garden bloom
ვარდის ჯინი, ტონიკი

 18E / 70E
ქინძმარაული, 
ნახევრად ტკბილი
(თელავის მარანი)

2020

15E ჭაჭა ჩიგოგიძე
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BEVERAGES
- DON’T FORGET TO WARN US ABOUT YOUR ALLERGIES

LA
G

H
ID

ZE
 W

A
TE

R
S Chocolate

Cream

Tarragon

Lemon

Orange/Grapefruit    

Carrot/Apple

Pear

ცინცხალი წვენები

 16E 

 16E 

Celery, ginger, spinach, cucumber (detox)

S
M

O
O

TH
IE

S

 20E 

 18E 

TEA MIXTURES

 18E 
Black
Green
Herbal

Rose & Raspberry 

 18E Blackberry & Mint  10E 

Forest
Citrus

7E 

GEORGIAN CLASSIC TEA 0,3L 0,5L

W
H

IT
E

 W
IN

E

 19E / 75E

 19E / 75E

 19E / 75E

 19E / 85E

RED WINE

Georgian Drought Beer 11E 

ICED OR HOT IT’S UP TO YOU...

MAYBE BEER?

 19E / 80E

 19E / 75E

Blueberry, lime, coconut milk, mint

WATER Water / Sparkling Water 4.5E

 17E / 65E

0.8L

Krakhuna, Dry
(Baia’s Wine) 2021 

Rkatsiteli, Dry
(Orgo) 2020 

Manavis Mtsvane, Dry

Dry

(Vinetel) 2019 

19E / 70E
Sauvignion blanc, Dry
(Le Grand Noir) 2021 

Mtsvane,
Kvevri (Shalauri) 2019

Brut
13E / 45E

Sparkling Wine,
(Telavi Marani)

 19E / 75E
Semi Sweet Tvishi,

(Tchrebalo Wine Cellar) 2019 

Khashmis Saperavi,
Dry (Artizani) 2021

Dry  22E / 85EMukuzani,  
(Vinteli) 2019  

Saperavi, Dry

Dry

(Shalauri) 2018

18E / 70E
Kindzmarauli,
Semi Sweet 
(Telavi Wine Cellar) 2020

Pinot Noir,
(Le Grand Noir) 2021

22E

C
O

C
K

TA
IL

S Chacha Punch
Chacha, peach purée

23E
Cherry  Sour
Shavpkha Vodka, rum, cherry, nut

25E
Aperol Grapefruit
Aperol, grapefruit

8E / 19E

9E / 25E

HOMEMADE LEMONADES

Mint & lemon

Tarragon & lemon

9E / 25EBerry & mint

 5E 

 5E 

 5E 

 5E 

 5E 

25E
Smooth Coconut 
Shavpkha Vodka, coconut rum 

22E
Espresso Martini
Rum, vodka, cream, nuts, vanilla

23E
Garden bloom
Rose gin, tonic

CHACHA Chigogidze 15E 



SPEC IALT Y C OFFEE LIST

ESPRESSO / LUNGO

DOUBLE ESPRESSO

CAPPUCCINO

LATTE

FLAT WHITE

FRENCH PRESS

CREAM & VANILLA RAF

7

8

AMERICANO 8

10

10

12

10

13

Prices incl. 18% VAT

ICED AMERICANO / 
WITH ICE-CREAM 9/12

S p e c i a l l y  s e l e c t e d  c o f f e e  b e a n s  f r o m  E t h i o p i a n  a n d  
B r az i l i a n  p l a nt at i o n s ,  b r ew e d  w i t h  l ov e  o n  S L AY E R 

 

DALGONA 10



ფასები მოიცავს 18% დღგ-ს

7

8

8

10

10

12

10

13

9/12

10

ყავის მენიუ

სპეციალურად შერჩეული ყავის მარცვლები ეთიოპიისა 

და ბრაზილიის პლანტაციებიდან, მომზადებულია სიყვარულით

SLAYER-ზე

ესპრესო / ლუნგო

ორმაგი ესპრესო

კაპუჩინო

ლატე

ფლეთ ვაითი

ფრენჩ პრესი

რაფი ნაღებით და ვანილით

ამერიკანო

დალგონა

ცივი ყავა / ნაყინით


