ФІРМОВІ СТРАВИ

Ціна

Асорті шашликів

1380

Кавказький плов з бараниною в казані

235

Ароматна шурпа з баранини

128

Бараняча лопатка, запечена з айвою
та грузинськими спеціями

122*

Ягня, приготоване на вертелі
по старовинному кавказькому рецепту

189*

(шашлик із свинини, телятини, курки, чалагач з баранини
та перепілка по-гурійські з соусом сацебелі та зеленню)

(кожен четвер та п’ятницю шеф-кухар
готує найсмачніший плов)

(кожні суботу та неділю ви можете скуштувати
цю фірмову страву від шефа).

(страва на двох)

(фірмова страва вихідних)

ДОМАШНІ НАПОЇ

Морс ягідний

42

Айран з зеленню

52

Мацоні домашнього приготування

52

Домашній лимонад тархун-лайм

152

Домашній лимонад апельсин-зіра

152

Домашній лимонад смородина-червоний базилік

152

(кисломолочний напій на основі домашнього мацоні)

ЗАКУСКИ ДО ВИНА ТА ЧАЧІ

Асорті закусок

(імеретинський сир, копчений сулугуні, грецькі горіхи,
інжир, виноград, в’ялене м’ясо, сухарики з шоті)

185

САЛАТИ

Колхідський салат зі свіжих овочів
та горіховою заправкою

128

Салат з рожевими томатами та імеретинським сиром,
заправлений соусом з базиліку та кінзи

118

Салат з індичкою, запеченою на мангалі
та грузинським сиром Гуда

158

Салат з фореллю домашнього копчення,
листям салату та грузинським сиром надугі

158

КАВКАЗЬКІ СИРИ ТА М’ЯСНІ ДЕЛІКАТЕСИ

Асорті кавказьких сирів з інжирним соусом

235

М’ясні кавказькі делікатеси

242

(імеретинський сир, домашній сулугуні,
сир надугі з кавказькими прянощами,
грузинський копчений сир, овеча бринза)

(бастурма, суджук, домашня буженина, курячий рулет,
сало в грузинських спеціях та домашня аджика)

* — ціна за 100 гр

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ

Ціна

Фірмовий паштет від Шефа з індичої печінки
з хрусткими грінками та мандариновим соусом

118

Дощечка з грузинськими закусками

242

Бабагануш

146

Сациві з індичкою

148

Димна ікра з овочів,
запечених на мангалі з кінзою

142

Кюфта – вірменський тар-тар з ягняти
з лавашем та зеленим салатом

152

Асорті кавказьких солінь та маринадів

138

Овочева тарілка з ароматною зеленню

155

(рулети з баклажанів, кабачки з сиром надугі,
пхалі з буряка, шпинату та лобіо, цицак з надугі)

(ніжна та ароматна закуска з баклажану
з хрустким вірменським лавашем)

(традиційна грузинська страва – соус з грецьких горіхів
з пряними травами, спеціями та індичкою)

(баклажани, томати, перець, цибуля,кабачок, часник, кінза)

(бочкові помідори, зелені мариновані помідори,
квашена капуста, солоні огірки, черемша, часник,
слива, цицак, кольорова капуста)

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ

Долма з бараниною, приготована на мангалі

152

Лобіо по-грузинськи

118

Лаваш-хоровац

82

(традиційна страва з червоної квасолі
з грецькими горіхами і пряними травами)

(вірменський лаваш з сиром сулугуні, зеленню
та помідорами, приготований на мангалі)

ВИПІЧКА ТА СТРАВИ З ДРОВ’ЯНОЇ ПЕЧІ ПУРНЕ

Автентична грузинська піч Пурне – наша гордість. Страви приготовані в печі
мають неповторний смак та несуть в собі секрет здоров’я та довголіття.

Хінкалі-Калакурі
з телятиною та свининою

22

Хінкалі-Мтіулурі з бараниною

22

Чебуреки з телятиною та свининою

92

Чебуреки з бараниною

92

Хачапурі з листкового тіста

102

Хачапурі по-аджарські

132

Хачапурі по-мегрельські

135

Хачапурі-кубдарі з бараниною

158

СУПИ

Чихіртма – грузинський ароматний суп з куркою

95

Окрошка по-вірменськи на мацоні
з індичкою та зеленню – тархун, базилік,
кріп, кінза, пертушка, м’ята.

95

Лагман з домашньою локшиною

112

Харчо з бараниною

122

М’ЯСНІ СТРАВИ

Ціна

Курча Чкмерулі, смажене в грузинській кеці
у вершково-часниковому соусі.

122*

Курча тапака

110*

Люля-кебаб з індички

165

Люля-кебаб з баранини

195

Шашлик з курки

162

Шашлик зі свинини

195

Шашлик з телятини

298

Ніжне каре телятини приготоване на вугіллі
з вірменським лавашем

312

Перепілка по-гурійські з ожиновим соусом

215

Каре баранини

399

Медальони з телятини
з соусом барбекю по-грузинськи

535

СТРАВИ З РИБИ

Річкова форель зі шпинатом
та сиром сулугуні запечена на мангалі

132*

Шашлик з осетрини
з соусом наршараб та кінзмарі

495

Чорноморська барабулька

162*

ГАРНІРИ

Картопля по-домашньому

55

Овочі на грилі

125

СОУСИ

Аджика домашня

55

Ткемалі з аличі

55

Червоний ткемалі із сливи

55

Сацебелі

55

Наршараб

55

ДЕСЕРТИ

Медовий торт з боржомськими шишками

98

Мандариновий чізкейк
з грузинського сиру надугі

89

Ніжна пахлава
з грецькими горіхами

98

Згапарі

112

Пеновані з фруктами та ванільним морозивом –
грузинський штрудель

102

Грузинські солодощі, приготовані
за рецептом бабусі Маріко

175

Сорбети в асортименті

45

Морозиво в асортименті

45

(чурчхела, гозінаки та кавказькі сухофрукти)

* — ціна за 100 гр

