
გარნირი / GARNISHES
შემწვარი ბოსტნეული / Grilled vegetables    5,00

კარტოფილი კრეოლურად / Creole potatoes    4,00

კარტოფილის პიურე / Mashed potatoes    3,00

კარტოფილი ფრი / French fries      4,00

 
     ბურგერები / BURGERS 
     თენჯერინ ბურგერი საქონლის  ხორცით     13,00
     და ხრაშუნა ბეკონით, კარტოფილი ფრით და BBQ სოუსით
     Tangerine Burger with beef and crispy crumb of bacon, 
     French fries and BBQ sauce

     თენჯერინ ბურგერი ქათმის  ხორცით და ლურჯი ყველის  13,00
     სოუსით, კარტოფილი ფრით და BBQ სოუსით
     Tangerine Burger with chicken and blue cheese sauce, 
     French fries and BBQ sauce

 
 
პასტა / PASTA
 
სპაგეტი "კარბონარა" / Spaghetti "Carbonara"   10,00

სპაგეტი ზღვის პროდუქტებით / Spaghetti with seafood  12,00

სპაგეტი იხვის ხორცით, გამომშრალი პომიდვრით და   15,00
ტომატის სოუსით
Spaghetti with duck, dried tomatoes and tomato sauce 

 

      ვარენიკი / DUMPLINGS
     ვარენიკები კარტოფილით და სოკოთი    6,00
     Steamed vareniki with potatoes and mushrooms

     ვარენიკები მოთუშული კომბოსტოთი    5,00
     Steamed vareniki with stewed cabbage

     პელმენები ნაღების და სოკოს სოუსში    10,00
     Dumplings in creamy mushroom sauce

 
დესერტი / DESSERT 
ტორტი კიევური / The Kiev Cake     7,00

ჩიზქეიქი "OREO" / Cheesecake "OREO"    9,00

ტორტი პიტნის / Mint-yoghurt cake     6,00

ტორტი ალუბლის მარმელადით / Cake with cherry marmalade 6,00

შოკოლადის ტარტი მარილიანი კარამელით   8,00
Chocolate tart with salted caramel

შოკოლადის ფონდანი მუსით და ნაყინით   8,00
Chocolate fondant with mousse and ice cream

ნაყინი "Tangerine" / "Tangerine" Ice Cream    7,00

სალათები / SALADS
 
ბერძნული სალათი მზესუმზირით და  სურნელოვანი საკმაზით 7,00
Greek salad with seeds and fragrant dressing

ხრაშუნა სალათი ზღვის პროდუქტებით და შემწვარი ყაბაყით 20,00
Crunchy salad with seafood and fried zucchini

სალათი თინუსით, მწიფე პომიდვრით და მწვანე ბარდით  15,00 
Salad with tuna, ripe tomatoes and green beans

სალათი ლორით, პაშოტით და ყველის სოუსით „დორ ბლუ“ 13,00
Salad with ham, poached eggs and Dor Blue cheese sauce

სალათი "ცეზარი" ქათმით და პომიდვრით   10,00
"Caesar" salad with chicken and tomatoes

თბილი სალათი ხბოს ხორცით და გოგრის მარცვლით  15,00
Warm salad with farmer veal and pumpkin seeds

...................................................................................................................................
 
წვნიანი / SOUPS
უკრაინული ბორში ბარდით, ხორცით და  ღვეზელით  8,00 
Ukrainian borsch with beans, meat and pies

სალიანკა სბორნაია ცხარე არაჟნით    18,00
Solyanka with spicy sour cream

იხვის წვნიანი ლაფშით, ბარდით და სოკოთი   10,00
Duck soup with noodles, green beans and mushrooms 

ცხვრის ხორცის წვნიანი ნუტით და წიწაკით   8,00
Lamb chowder with chickpeas and paprika

თევზის წვნიანი კალმარით     9,00
Fish soup with squid

...................................................................................................................................

ცხელი კერძები / HOT DISHES 
  
ორაგულის ფილე ნაღების სოუსიანი ბოსტნეულით და   35,00 
კარტოფილი პაით
Salmon fillet with vegetables in creamy sauce and potatoes

ფიშ & ჩიპს ლიმონის სოუსით და კარტოფილი ფრით  15,00 
Fish & chips with lemon sauce and French fries

ქათმის ფილე ყველიანი პოლენთით და ბრიუსელის კომბოსტოთი 15,00 
Chicken fillet in cheese with polenta and Brussels sprouts

წიწილა კარტოფილის ბლინებით და აჯიკით   15,00
Chicken with potato pancakes and homemade adjika sauce

გამომცხვარი ქათმის ბარკლები ფრით და BBQ-Cola-ს სოუსით 18,00 
Baked chicken legs with fries and BBQ-Cola sauce

ხბოს ხორცის მედალიონები ბოსტნეულით და პარმეზანის  30,00
ყველით 
Veal medallions with baked vegetables and parmesan cheese

ანტრეკოტი სოუსით და ნაღებიანი კარტოფილით   30,00
Steak entrecote with sauce and creamy potatoes

ბიფშტექსი ცხარე კარტოფილით და ისპანახით   15,00
Steak with chili and spinach

...................................................................................................................................

საუზმე / BREAKFAST
შვრიის ფაფა ბანანით და დარიჩინით    5,00
Oatmeal with banana and cinnamon

ერბო-კვერცხი (გლაზუნია) ან ომლეტი ბეკონით ჩიაბატას  7,00
ტოსტზე გამომცხვარი ჭარხლის სალათით 
ქლიავის ჩირით და ნიგვზით
Fried eggs or omelette with bacon on toast of ciabatta  with baked 
beet salad with prunes and walnuts

კვერცხი-პაშოტი ტოსტზე ორაგულით, გამომცხვარი  14,00 
ჭარხლის სალათით ქლიავის ჩირით და ნიგვზით
Poached eggs on toast with salmon and baked beet salad with 
prunes and walnuts

კვერცხი-სკრემბლი ტოსტზე ისპანახით და ყველის სოუსით,  7,00
გამომცხვარი ჭარხლის სალათით ქლიავის ჩირით და ნიგვზით
Eggs-scramble on toast with spinach and cheese sauce, with baked
beet salad with prunes and walnuts

ყველის ბლინი არაჟნით და ჟოლოს ჯემით   9,00
Cottage cheese pancake with sour cream and raspberry jam

...................................................................................................................................

სამხარი / APPETIZER
 
ბრუსკეტა კრემ-ყველით, თინუსის ფილეთი  და გუაკამოლეს  12,00
სოუსით
Bruschetta with cream cheese, tuna pieces and guacamole sauce

გამომცხვარი ბადრიჯანი მოცარელა ყველით და პილპილის  7,00 
სოუსით
Baked eggplants with pepper sauce and mozzarella cheese

ცუკინის ოლადები ყველის სოუსით    7,00
Zicchini pancakes with cheese sauce

ხრაშუნა ლავაში სულგუნი ყველით და ახალი პომიდვრის  8,00
და წიწაკის სალსით
Crispy pita bread with sulguni cheese and salsa with fresh
tomatoes and pepper
 

     ბლინები
     PANCAKES
     ხაჭოთი და არაჟნით / with cottage cheese and sour cream  7,00
   
     ხორცით, შემწვარი სოკოთი და შებოლილი არაჟნით  9,00
     with meat, fried mushrooms and smoked sour cream

     ორაგულით და კრემ-ყველით / with salmon and cream cheese 15,00



დაფა I / DESK I
 
ძეხვეულის ასორტი
(კუპატი, ქათმის ხორცის ძეხვი, ღორის 
ხორცის ძეხვი, კარტოფილი ფრი, მწნილი)
Assorted sausages 
(kupati, chicken sausage, pork sausage, 
french fries, pickles)                   65,00 

დაფა II / DESK II

ღორის ჩალაღაჯი კარტოფილით 
კრეოლურად (ღორის ნეკნები, 
კარტოფილი კრეოლურად, მწნილი)
Pork chalagach with Creole potatoes
(Pork ribs, Creole potatoes, pickles)    70,00

ცხელი კერძები / HOT DISHES 

ქამა სოკო სულგუნით /     10,00
Champignons with sulguni

შქმერული წიწილით / Chicken Shqmeruli  20,00
 
კუჭმაჭი  / Kuchmachi    15,00

მეგრული კუპატი კოწახურით /   20,00
Megrelian kupati with burberry
 
ზუთხი ქინძმარში /     35,00 
Sturgeon in a sauce of kindzmari

გებჟალია / Gebzhalia    10,00

ცომეული / FLOUR PRODUCTS 
 
ხაჭაპური აჭარული / Adjarian Khachapuri  8,00 

ხაჭაპური მეგრული / Megrelian Khachapuri 12,00 

კუბდარი / Kubdari    13,00
 
აჩმა / Achma     5,00
 
მჭადი (5ც) / Mchadi (5pc)    4,00
 
ჭვიშტარი (5ც) / Chvishtari (5pc)   6,00

 
პური ადგილობრივი წარმოებით
HOMEMADE BREAD

ჭვავის / Rye     1,50

ხორბლის / Wheat    1,50
 
ჩიაბატა / Ciabatta    1,00

 

ცივი კერძები / COLD APPETIZERS

ფხალის ასორტი     11,00
(მწვანე ფხალი, მწვანე ლობიო, ბადრიჯანი, 
ბულგარული წიწაკა)   
Assorted Pkhali 
(Green pkhali, green bean, eggplant, bulgarian 
pepper) 

ბადრიჯანი ნიგვზით    9,00
Eggplants with walnuts
 
სალათი ოჯახური    6,00
Homemade salad 
 
ყველის ასორტი     12,00
(იმერული, სულგუნი, შებოლილი სულგუნი,
ნადუღი)
Assorted Cheese
(Imeretian, sulguni, smoked sulguni, nadugi) 

ხორცის ასორტი ადგილობრივი წარმოებით 15,00
(საქონლის ენა, როსტბიფი, ბუჟენინა, ქათმის 
რულეტი) 
Meat assortment of own preparation
(Beef tongue, roast beef, boiled pork, chicken roll) 
 
ბოსტნეულის ასორტი    10,00 
Assorted vegetables

მწნილის ასორტი ადგილობრივი წარმოებით 6,00 
Homemade pickles


