
სალათები / САЛАТЫ
 
ბერძნული სალათი მზესუმზირით და  სურნელოვანი საკმაზით 7,00
Греческий салат с семечками и душистой заправкой

ხრაშუნა სალათი ზღვის პროდუქტებით და შემწვარი ყაბაყით 20,00
Хрустящий салат с морепродуктами и жареными кабачками

სალათი თინუსით, მწიფე პომიდვრით და მწვანე ბარდით  15,00 
Салат с тунцом, спелыми томатами и стручковой фасолью

სალათი ლორით, პაშოტით და ყველის სოუსით „დორ ბლუ“ 13,00
Салат с окороком, пашотом и соусом "Дор-блю"

სალათი "ცეზარი" ქათმით და პომიდვრით   10,00
Салат "Цезарь" с курицей и томатами

თბილი სალათი ხბოს ხორცით და გოგრის მარცვლით  15,00
Теплый салат с фермерской телятиной и семечками тыквы

...................................................................................................................................
 
წვნიანი / СУПЫ
უკრაინული ბორში ბარდით, ხორცით და  ღვეზელით  8,00 
Украинский борщ с фасолью, мясом и пирожками

სალიანკა სბორნაია ცხარე არაჟნით    18,00
Солянка сборная с острой сметаной

იხვის წვნიანი ლაფშით, ბარდით და სოკოთი   10,00
Утиный суп с лапшой, стручковой фасолью и грибами

ცხვრის ხორცის წვნიანი ნუტით და წიწაკით   8,00
Похлебка из баранины с нутом и паприкой

Рыбный суп с кальмаром      9,00
თევზის წვნიანი კალმარით

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

ცხელი კერძები / ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
  
ორაგულის ფილე ნაღების სოუსიანი ბოსტნეულით და   35,00 
კარტოფილი პაით
Филе лосося с овощами в сливочном соусе и картофелем пай

ფიშ & ჩიპს ლიმონის სოუსით და კარტოფილი ფრით  15,00 
Фиш&чипс с лимонным соусом и фри

ქათმის ფილე ყველიანი პოლენთით და ბრიუსელის კომბოსტოთი 15,00 
Куриное филе в сыре с полентой и брюссельской капустой

წიწილა კარტოფილის ბლინებით და აჯიკით   15,00
Цыпленок с дерунами и домашней аджикой

გამომცხვარი ქათმის ბარკლები ფრით და BBQ-Cola-ს სოუსით 18,00 
Запеченные куриные ножки с фри и соусом BBQ-Cola

ხბოს ხორცის მედალიონები ბოსტნეულით და პარმეზანის  30,00
ყველით 
Медальоны из телятины с печеными овощами и сыром пармезан

ანტრეკოტი სოუსით და ნაღებიანი კარტოფილით   30,00
Антрекот на косточке с соусом и сливочным картофелем

ბიფშტექსი ცხარე კარტოფილით და ისპანახით   15,00
Бифштекс с картофелем чили и шпинатом

გარნირი / ГАРНИРЫ
შემწვარი ბოსტნეული / Овощи гриль    5,00

კარტოფილი კრეოლურად / Картофель по-креольски   4,00

კარტოფილის პიურე / Картофель пюре    3,00

კარტოფილი ფრი / Картофель фри     4,00

 
     ბურგერები / БУРГЕРЫ 
     თენჯერინ ბურგერი საქონლის  ხორცით     13,00
     და ხრაშუნა ბეკონით, კარტოფილი ფრით და BBQ სოუსით
     Танжерин Бургер с говядиной и хрустящей крошкой из бекона, 
     картофелем фри и соусом BBQ

     თენჯერინ ბურგერი ქათმის  ხორცით და ლურჯი ყველის  13,00
     სოუსით, კარტოფილი ფრით და BBQ სოუსით
     Танжерин Бургер с курицей и соусом из голубого сыра, картофелем
     фри и соусом BBQ

 
 
პასტა / ПАСТА
 
სპაგეტი "კარბონარა" / Спагетти "Карбонара"   10,00

სპაგეტი ზღვის პროდუქტებით / Спагетти с морепродуктами 12,00

სპაგეტი იხვის ხორცით, გამომშრალი პომიდვრით და   15,00
ტომატის სოუსით
Спагетти с уткой, сушеными помидорами и томатным соусом 

 

      ვარენიკი / ВАРЕНИКИ
     ვარენიკები კარტოფილით და სოკოთი    6,00
     Паровые вареники с картофелем и грибами

     ვარენიკები მოთუშული კომბოსტოთი    5,00
     Паровые вареники с тушеной капустой

     პელმენები ნაღების და სოკოს სოუსში    10,00
     Пельмени в сливочно-грибном соусе

 
დესერტი / ДЕСЕРТ 
ტორტი კიევური / Торт Киевский     7,00

ჩიზქეიქი "OREO" / Чизкейк "OREO"    9,00

ტორტი პიტნის / Торт мятно-йогуртовый     6,00

ტორტი ალუბლის მარმელადით / Торт с вишневым мармеладом 6,00

შოკოლადის ტარტი მარილიანი კარამელით   8,00
Шоколадный тарт с соленой карамелью

შოკოლადის ფონდანი მუსით და ნაყინით   8,00
Шоколадный фондан с муссом и мороженым

ნაყინი "Tangerine" / Мороженое "Tangerine"   7,00

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

საუზმე / ЗАВТРАКИ
შვრიის ფაფა ბანანით და დარიჩინით    5,00
Овсяная каша с бананом и корицей

ერბო-კვერცხი (გლაზუნია) ან ომლეტი ბეკონით ჩიაბატას  7,00
ტოსტზე გამომცხვარი ჭარხლის სალათით 
ქლიავის ჩირით და ნიგვზით
Глазунья или омлет с беконом на тостах из чиабатты с салатом 
из печеной свеклы с черносливом и грецким орехом

კვერცხი-პაშოტი ტოსტზე ორაგულით, გამომცხვარი  14,00 
ჭარხლის სალათით ქლიავის ჩირით და ნიგვზით
Яйца-пашот на тостах с лососем с салатом из печеной свеклы 
с черносливом и грецким орехом

კვერცხი-სკრემბლი ტოსტზე ისპანახით და ყველის სოუსით,  7,00
გამომცხვარი ჭარხლის სალათით ქლიავის ჩირით და ნიგვზით
Яйца-скрембл на тостах со шпинатом и сырным соусом, 
с салатом из печеной свеклы с черносливом и грецким орехом

ყველის ბლინი არაჟნით და ჟოლოს ჯემით   9,00
Сырники со сметаной и малиновым джемом

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

სამხარი / ЗАКУСКИ
 
ბრუსკეტა კრემ-ყველით, თინუსის ფილეთი  და გუაკამოლეს  12,00
სოუსით
Брускетта с крем-сыром, кусочками тунца и соусом гуакамоле

გამომცხვარი ბადრიჯანი მოცარელა ყველით და პილპილის  7,00 
სოუსით
Запеченные баклажаны под соусом из перца и сыром моцарелла

ცუკინის ოლადები ყველის სოუსით    7,00
Оладушки из цукини с сырным соусом

ხრაშუნა ლავაში სულგუნი ყველით და ახალი პომიდვრის  8,00
და წიწაკის სალსით
Хрустящий лаваш с сыром сулугуни и сальсой
из свежих томатов и перца
 

     ბლინები
     БЛИНЧИКИ
     ხაჭოთი და არაჟნით / с творогом и со сметаной   7,00
   
     ხორცით, შემწვარი სოკოთი და შებოლილი არაჟნით  9,00
     с мясом, жареными грибами и копченой сметаной

     ორაგულით და კრემ-ყველით / с лососем и крем-сыром  15,00



დაფა I / ДОСКА I
 
ძეხვეულის ასორტი
(კუპატი, ქათმის ხორცის ძეხვი, ღორის 
ხორცის ძეხვი, კარტოფილი ფრი, მწნილი)
Ассорти колбасок
(купаты, колбаска куриная, колбаска 
свиная, картофель фри, соленья)                  65,00 

დაფა II / ДОСКА II

ღორის ჩალაღაჯი კარტოფილით 
კრეოლურად (ღორის ნეკნები, 
კარტოფილი კრეოლურად, მწნილი)
Свиной  чалагач с картофелем по-креольски
(свиные ребра, картофель по-креольски,   70,00
соленья) 

ცხელი კერძები / ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

ქამა სოკო სულგუნით / Шампиньоны с сулугуни 10,00
 
შქმერული წიწილით / Шкмерули с цыпленком 20,00
 
კუჭმაჭი  / Кучмачи сочные   15,00

მეგრული კუპატი კოწახურით /   20,00
Купаты мегрельские с барбарисом
 
ზუთხი ქინძმარში / Осетр в соусе киндзмари 35,00 

გებჟალია / Гебжалия    10,00

ცომეული / МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
ხაჭაპური აჭარული / Хачапури аджарский 8,00 

ხაჭაპური მეგრული / Хачапури мегрельский 12,00 

კუბდარი / Кубдари    13,00
 
აჩმა / Ачма     5,00
 
მჭადი (5ც) / Мчади (5шт)    4,00
 
ჭვიშტარი (5ც) / Чвиштари (5шт)   6,00

 
პური ადგილობრივი წარმოებით
ХЛЕБА СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ჭვავის / Ржаной     1,50

ხორბლის / Пшеничный    1,50
 
ჩიაბატა / Чиабатта    1,00

 

ცივი კერძები / ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ფხალის ასორტი     11,00
(მწვანე ფხალი, მწვანე ლობიო, ბადრიჯანი, 
ბულგარული წიწაკა)   
Пхали ассорти
(пхали зеленый, зеленая фасоль, баклажан, 
перец болгарский) 

ბადრიჯანი ნიგვზით    9,00
Баклажаны с орехами
 
სალათი ოჯახური    6,00
Салат по-домашнему
 
ყველის ასორტი     12,00
(იმერული, სულგუნი, შებოლილი სულგუნი,
ნადუღი)
Сырное ассорти
(имеретинский, сулугуни, сулугуни копченый, надуги) 

ხორცის ასორტი ადგილობრივი წარმოებით 15,00
(საქონლის ენა, როსტბიფი, ბუჟენინა, ქათმის 
რულეტი) 
Мясное ассорти собственного приготовления
(язык говяжий, ростбиф, буженина, рулет  куриный) 
 
ბოსტნეულის ასორტი    10,00 
Овощное ассорти

მწნილის ასორტი ადგილობრივი წარმოებით 6,00 
Соленья собственного приготовления


