
ქართული ყველის დაფა 48 ორაგულის სევიჩე 19

ევროპული ყველის დაფა 49 ორაგულის კარპაჩო  16

ცხლად შებოლილი ორაგული 39 გრავლაქსი კლასიკური 15

ორაგულის ტარტარი   28 *ფხალის ასორტი 20

ხორცის დაფა 45 *მჟავის ასორტი 12

ჩიხირთმა 8 ორაგულის უხა 12

საქონლის სუპ ხარჩო 11 *ზღვის პროდუქტების სუპი 18

კრემ-სუპი 
გოგრის/სოკოს/ისპანახის/ყველის

12 *გასპაჩო 12

*სოკოს სუპი 9 *მინესტრონე 9

*კიტრი პომიდორის სალათი         
კახური ზეთით/ნიგვზით

9/12
სალათი ცეზარი 
ქათმით/ორაგულით/*კრევეტებით

  17/24/24

ქათმის ტროპიკული სალათი 18 ქათმის ღვიძლის სალათი 18

*ბოსტნეულის თბილი სალათი 17 ბერძნული სალათი 15

ორაგულის/სტეიკ სალათი 19/21 *მწვანე სალათი 14

*კარტოფილის სალათი 12 *ზღვის პროდუქტების სალათი 29

*ზღვის პროდუქტების ლანგარი 49 ქათმის შნიცელი 16

*ნივრიანი კრევეტები 34 ტოლმა ვაზის ფოთოლში 18

*მწვანე მიდიები ბრინჯით 32 ჩაქაფული *სოკოს/ხბოს 13/19

ქათმის ფრთები 15 *ლობიო ქოთანში 11

*ბადრიჯნი პომიდვრით 11

ქათმის ჯიგარი-კეცზე 12 ხბოს კანჭი ნივრის სოუსით 28

წიწილა შქმერულად 23 კუპატი კეცზე              15

წიწილა ტაბაკა 19 სოკო კეცზე - სულგუნით 9/11

ხბოს ჩაშუშული თეთრი ღვინით 18 ოჯახური-*კარტოფილი/ღორი/ხბო 8/12/15

*სოკოს ჩაშუშული 11

საქონლის რიბაი სტეიკი 567გრ 46 ქათმის მკერდი ბეკონში     17

საქონლის ნიუ-იორკ სტრიპი 340გრ 39 ჩოპს ბურგერი ძროხის/ორაგულის 17/22

ფილე მინიონი 227გრ 38
ორაგულის სტეიკი/ფილე                     
ბრინჯით და ბოსტნეულით 

29/32

დამარინადებული ღორის ჩოპსი სოკოს 

კრემ სოუსით
27 *ვეფხისებრი კრევეტები 35

ღორის სუკის მედალიონები     
ბარბექიუ  სოუსით

25 გერმანული კუპატი 24

ღორის ნეკნები ბარბექიუ სოუსით                   54 *კარტოფილი გრილზე 6

ღორის კანჭი 49 *ბოსტნეული გრილზე 10

ხბოს ჩოპსი ბარბექიუ სოუსით 22 *ქამა სოკო გრილზე 10

ღორის მწვადი 15 ორაგულის მწვადი 19

ხბოს მწვადი 18 მწვადის ასორტი 59

ქათმის მწვადი 11 ქაბაბი 11

კეცზე

აპეტაიზერი (გაზიარებისთვის)

წვნიანი

სალათი

ცხელი კერძები

ცხელი აპეტაიზერი

გრილიზე

მაყალზე



ქათამი მარილში წიწაკით *ატრია ბოსტნეულით 250/500გრ 8/13

ან მონღოლურად 250/500გრ 12/21 *ბრინჯი ბოსტნეულით 250/500გრ 9/16

საქონლის ხორცი მარილში წიწაკით ატრია ქათმით 250/500გრ 9/16

ან მონღოლურად 250/500გრ 13/24 ბრინჯი ქათმით 250/500გრ 11/19

ორაგული მარილში წიწაკით ატრია ორაგულით 250/500გრ 12/22

ან მონღოლურად 250/500გრ 14/26 ბრინჯი ორაგულით 250/500გრ 13/24

*პასტა ბოსტნეულით 14 ხაჭაპური იმერული/მეგრული 13/18

პასტა კარბონარა 16 *ლობიანი 10

პასტა ოთხი ყველი 18 ჭვიშტარი 4

პასტა ბოლონეზე 19 *მჭადი 3

*პასტა ზღვის პროდუქტებით 19 *პური 3

ისპანახი კრემ სოუსში S/L 9/14 ბრინჯი ბოსტნეულით 8

პიურე ლურჯი ყველით S/L 9/14 ელარჯის ბურთები 13

სოკოს სოუსი 8 *პომიდვრის საწებელი 4

ყველის სოუსი 8 *ტყემლის საწებელი 4

*ჩილის სოუსი 6 *ბაჟე 6

*BBQ სოუსი 6 *სოიოს სოუსი 3

ორაგული და ავოკადო როლი 19 ალასკა როლი 21

ფილადელფია როლი 22 საკე მაკი როლი 17

ჩოპს კალიფორნია ტობიკო როლი 21 ცხარე ორაგულის გუნკანი 8

ჩოპს კალიფორნია სეზამი როლი 19 *ვეგეტარიანული გუნკანი 6

საკე უნაგი როლი 25 ცხარე უნაგის გუნკანი 7

ფილადელფიის ღამე როლი 21 უნაგის ნიგირი 8

სალმონ ტერიაკი როლი 15 ორაგულის ტატაკი ნიგირი 7

ცხარე ორაგული როლი 17 სუში სეტები

*იასაი მაკი როლი 10 ჯურიო 20 ნაჭერი 58₾ 46

*ვეგეტარიანული მაკი როლი 10 მაეგაშირა 30 ნაჭერი 64₾ 49

*უმამი მაკი როლი 18 კომუსუბი 44 ნაჭერი 103₾ 79

ნიუ კალიფორნია როლი 15 სეკივაკე 64 ნაჭერი 170₾ 119

ჩოპს ფილადელფია როლი 28 ოძეკი 80 ნაჭერი 199₾ 129

ჩოპს ფილადელფიის ღამე როლი 26 იოკოძუნა 108 ნაჭერი 256₾ 149

13

*ხილის სალათი 12 *თხილის ასორტი                     12

*ტრადიციული ნუგბარი 23 *ფელამუში 9

ნიუ იორკ ჩიზქეიქი ციტრუსით 12 *სეზონური ხილის ასორტი 18

*კრეპი (შოკოლადით და ბანანით)      9

* - სამარხვო

სუში

დესერტი

შავი ქლიავი/გარგარი(ღვინოში და თაფლში მოხარშული ნიგვზით/ნუშით ნაღებით)

ვოკზე

ცომეული

გარნირი  

სოუსი 


