სალათები
სალათი „ქართული სახლი“............................................................18.00
ქათმის ხორცისა და ანანასის მსუბუქი სალათი, შეკმაზული პარმეზანითა და
შეფის სოუსით.

ხბოს ხორცის სალათი....................................................................12.00
მოხარშული და წვრილად დაჭრილი ხბოს ხორცი შეზავებული მაიონეზით

საქონლის ენის სალათი..................................................................12.00
მოხარშული საქონლის ენისა და კიტრის, მსუბუქად ცხარე სალათი,
ბალზამიკოს ძმრით.

ქათმის სალათი................................................................................11.00
ქათმის თეთრი ხორცი შეზავებული მაიონეზით, ბულგარული წიწაკით, ყველ
პარმეზანთან ერთად.

ქათმის ღვიძლის თბილი სალათი...................................................15.00
ქათმის ღვიძლი შებრაწული კონიაკში, ბულგარულ წიწაკასთან ერთად,
საფირმო სოუსით.

მწვანე სალათი...................................................................................8.00
ზეითუნის ზეთითა და ძმრით შეზავებული სალათის ფოთლები, კიტრი და
ზეთისხილი.

კიტრისა და პომიდვრის სალათი.......................................................8.00
კიტრისა და პომიდვრის სალათი ნიგვზით........................................9.00
ბადრიჯნის სალათი...........................................................................8.00
მწვანილითა და სუნელებით შეკმაზული, დაბრაწული ბადრიჯნის თხელი ნაჭრები.

სალათი ოლივიე................................................................................8.00
მაიონეზით შეზავებული, მოხარშული კარტოფილის, სტაფილოს, მწვანე
ბარდისა და კვერცხის მცირე ზომის კუბები.

სოკოს სალათი.................................................................................12.00
შეფის მიერ მომზადებული სოუსით შეზავებული, ქამა სოკოსა და ბულგარული
წიწაკის სალათი.

თბილისური სალათი.......................................................................12.00
მწვანე სალათის ფოთლები, კიტრი, პომიდორი, მწვაეილი, ზეითუნის ზეთი

სალათი ცეზარი ორაგულით............................................................29.00
სალათის ფოთლებისა და ნაკლებ მარილიანი ორაგულის ნაჭრები, პურის
კრუტონებთან ერთად, შეკმაზული შეფის მიერ მომზადებული დრესინგითა და
პარმეზანით.

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

სალათი ცეზარი ქათმით..................................................................16.00
დაბრაწული ქათმის ფილე, სალათის ფოთლები და პურის კრუტონები,
შეზავებული შეფის მომზადებული დრესინგითა და პარმეზანით.

ბერძნული სალათი..........................................................................15.00
სალათის ფოთლების, ბულგარული წიწაკის, კიტრისა და პომიდვრის მიქსი,
ყველ ფეტასთან ერთად.

ბოსტნეულის და რძის ნაწარმის ცივი კერძები
ბაღჩა................................................................................................14.00
ქართული კიტრი, პომიდორი, ბოლოკი, მწვანე წიწაკა და სხვადასხვა მწვანილი.

მწვანილის ნაკრები............................................................................6.00
სხვადასხვა სახეობის ახალი მწვანილი, ბოლოკთან და მწვანე წიწაკასთან ერთად.

ზეთისხილის ნაკრები........................................................................6.00
შავი ზეთისხილი.................................................................................6.00
მწვანე ზეთისხილი.............................................................................6.00
წითელი ზეთისხილი........................................................................10.00
იმერული ყველი.................................................................................7.00
სულგუნი............................................................................................9.00
შებოლილი სულგუნი.........................................................................9.00
ქარხნული წარმოების ყველი............................................................9.00
გუდის ყველი....................................................................................12.00
ცხვრის ტყავში გამოყვანილი, ცხვრის რძის არომატული ყველი.

ქართული ყველის ნაირსახეობა......................................................19.00
იმერული ყველი, სულგუნი, შებოლილი სულგუნი, ნადუღი სულგუნის
ფირფიტებში.

ევროპული ყველის ნაირსახეობა....................................................35.00
ლურჯი ყველი, ყველი მოცარელა, ყველი გაუდა, ყველი პარმეზანი, ყველი ფეტა

ნადუღი პიტნით.................................................................................7.00
ნადუღი სულგუნის ფირფიტებში.......................................................9.00
გებჟალია..........................................................................................13.00
რძეში მოხარშული სულგუნი, შეზავებული მეგრული სანელებლებით, ჩადებული
პიტნიან ნადუღში.

ბადრიჯანი ნიგვზით...........................................................................8.00
ისპანახის ფხალი...............................................................................7.00

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

ჭარხლის ფხალი................................................................................7.00
ბულგარული წიწაკა ნიგვზით............................................................9.00
ეკალას ფხალი (სეზონურად)............................................................7.00
ნიგვზით, სანელებლებით და მწვანილით შეზავებული მოხარშული ეკალა.

პრასი (სეზონურად)...........................................................................7.00
ნიგვზით, სანელებლებით და მწვანილით შეზავებული პრასი.

მწვანე ლობიო ნიგვზით (სეზონურად)..............................................8.00
ნიგვზით, სანელებლებით და მწვანილით შეზავებული მოხარშული მწვანე ლობიო.

ფხალის ნაირსახეობა......................................................................16.00
ბადრიჯანი ნიგვზით, ბულგარული წიწაკა ნიგვზით, ისპანახის ფხალი, ჭარხლის
ფხალი.

აჯაფსანდალი..................................................................................13.00
მწვანილით შეკმაზული, მოთუშული ბადრიჯნი, ბულგარული წიწაკა და
პომიდორი.

ყვავილოვანი კომბოსტო ბაჟეში......................................................10.00
მჟავის ნაირსახეობა (პატარა)...........................................................8.00
კიტრის, ჯონჯოლის, წიწაკისა და პომიდვრის მჟავე.

მჟავის ნაირსახეობა (დიდი)............................................................12.00
კიტრის, ჯონჯოლის, წიწაკის, პომიდვრის, ნივრის, თეთრი და წითელი
კომბოსტოს მჟავე.

ხის სოკოს მარინადი.......................................................................12.00
დამარინადებული ხის სოკო, ჩერი პომიდვრისა და კიტრის მჟავესთან ერთად.

თევზის ცივი კერძები
ცივი თევზის ნაირსახეობა...............................................................80.00
ნაკლებმარილიანი ორაგული, მოხარშული ზუთხი, შებოლილი ორაგული.

წითელი ხიზილალა..........................................................................24.00
მოხარშული ზუთხი..........................................................................58.00
ნაკლებმარილიანი ორაგული..........................................................28.00
წითელი ნორვეგიული ორაგული, კონიაკისა და ზეთის სოუსში გამოყვანილი.

შებოლილი ორაგული (სათალი)......................................................30.00
მოხარშული ალაზნის ლოქო ქინძმარში........................................26.00
ორაგული ბაჟეში..............................................................................32.00

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

ხორცის ცივი კერძები
ცივი ხორცის ნაირსახეობა..............................................................50.00
ბუჟენინა, ქათმის რულეტი, მოხარშული ბურვაკი, ხბოს ბეჭი-კანჭი და
საქონლის ენა.

მოხარშული ბურვაკი.......................................................................20.00
მოხარშული ბურვაკი აჯიკით..........................................................22.00
მოხარშული ხბოს ბეჭი-კანჭი..........................................................24.00
თონეში შემწვარი გოჭი....................................................................40.00
მოხარშული საქონლის ენა.............................................................12.00
რაჭული ლორი მოხარშულ კარტოფილთან ერთად.......................22.00
ბუჟენინა...........................................................................................16.00
გადახვეული ღორის ხორცი, სტაფილოს, ბოსტნეულის და როზმარინის
გულსართით.

ნიგვზიანი კუჭმაჭი იმერულად.........................................................12.00
ნიგვზით და იმერული სანელებლებით შეკმაზული, მოხარშული და მცირე ზომის
კუბებად დაჭრილი ხბოს გულ-ღვიძლი

მოხარშული დედალი.......................................................................70.00
ინდაურის საცივი (წინასწარი შეკვეთით)........................................50.00
ნიგვზითა და სუნელებით შეკმაზულ, თავისსავე ნახარშში მოთავსებული
ინდაურის ნაჭრები.

ქათმის რულეტი...............................................................................10.00
ძვალგამოცლილი და რულეტად გადახვეული მოხარშული ქათმის ხორცი,
სტაფილოსა და ბოსტნეულის შიგთავსით.

უდეს მესხური აპოხტის ნაკრები.....................................................45.00
ქათმის აპოხტი, საქონლის აპოხტი, ღორის აპოხტი

უდეს მესხური ქათმის აპოხტი........................................................18.00
უდეს მესხური საქონლის აპოხტი...................................................18.00
უდეს მესხური ღორის აპოხტი........................................................18.00

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

წვნიანი კერძები
ჩიხირთმა...........................................................................................8.00
თავისსავე ნახარშში მოთავსებული ქათმის ხორცის ნაჭრები, ძმრით და ქინძით
შეკმაზული.

თათარიახნი.....................................................................................10.00
თავისსავე ნახარშში მოთავსებული მოხარშული საქონლის ხორცი ნივრითა და
მწვანილებით შეკმაზული.

ორაგულის წვნიანი (უხა).................................................................20.00
თავისსავე ნახარშში მოთავსებული ორაგულის ნაჭრები, კარტოფილთან,
სტაფილოსთან, კვერცხთან და სხვადასხვა მწვანილთან ერთად.

ბორში...............................................................................................10.00
საქონლის ხორცის წვნიანი, წვრილად დაჭრილი კომბოსტთი, ზეთში მოთუშული
ჭარხლით და სტაფილოთი.

სუფ-ხარჩო.........................................................................................9.00
საქონლის ხორცის წვნიანი ბრინჯით, ტომატითა და სანელებლებით შეკმაზული.

ნიგვზიანი ხარჩო მეგრულად...........................................................15.00
თავისსავე ნახარშში მოთავსებული ხბოს ხორცის ნაჭრები, ნიგვზითა და
სუნელებით შეკმაზული.

ისპანახის კრემ-სუპი..........................................................................8.00
ისპანახის კრემ-სუპი ნაღებით და პარმეზანით.

სოკოს წვნიანი...................................................................................8.00
ქამა სოკოს წვნიანი, ბულგარულით, სტაფილოთი და ხახვით.

ქამა სოკოს კრემ-სუპი.....................................................................12.00
ქამა სოკოს, კარტოფილისა და სტაფილოს კრემ-სუპი ნაღებით და პარმეზანით.

აკროშკა..............................................................................................8.00
მაწვნით შეზავებული, მცირე ზომის კუბებად დაჭრილი, მოხარშული კვერცხი,
ლორი, კარტოფილი და კიტრი.

სბორნაია სალიანკა.........................................................................12.00
არაჟნის სოუსში მოთავსებული, წვრილად დაჭრილი, ლორი და ტკაცუნა სოსისები.

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

ბოსტნეულის და რძის ნაწარმის ცხელი კერძები
კარტოფილი ფრი...............................................................................6.00
კარტოფილი მექსიკურად................................................................10.00
პაპრიკით შეკმაზული, მოზრდილ ნაჭრებად დაჭრილი, კანიანად შემწვარი
კარტოფილი, მექსიკურ სოუსთან ერთად.

კარტოფილი ოჯახურად შემწვარი....................................................7.00
მოხარშული კარტოფილი კამით.......................................................5.00
მოხარშული ბრინჯი ბოსტნეულით...................................................6.00
ლობიო ქოთანში გარნირთან ერთად................................................8.00
ქამა სოკო კეცზე..............................................................................13.00
ქამა სოკო კეცზე სულგუნით...........................................................15.00
ქამა სოკოს ოჯახური.......................................................................12.00
კარტოფილთან და ბულგარულ წიწაკასთან ერთად დაბრაწული ქამა სოკო.

ქამა სოკოს ჩაშუშული.....................................................................13.00
ხახვთან ერთად ჩაშუშული და მწვანილით შეკმაზული ქამა სოკო.

ქამა სოკოს ჩაქაფული.....................................................................14.00
მწვანე ტყემალში ჩაშუშული ქამა სოკო, ტარხუნითა და მწვანილით.

ხის სოკოს ჩაშუშული......................................................................12.00
ხახვთან ერთად ჩაშუშული და მწვანილით შეკმაზული ხის სოკო.

ხის სოკოს ჩაქაფული......................................................................12.00
მწვანე ტყემალში ჩაშუშული ხის სოკო, ტარხუნითა და მწვანილით.

ხის სოკოს ნიგვზიანი ხარჩო...........................................................13.00
მოხარშული ხის სოკო, ნიგვზითა და ხარჩოს სუნელით შეკმაზულ სოუსში.

ნიყვი (სეზონური).............................................................................30.00
კეცზე შემწვარი სულგუნი................................................................12.00
რიზონში შემწვარი სულგუნი...........................................................14.00
იტალიურ საფანელში ამოვლებული და შემწვარი, სულგუნის ნაჭრები.

თევზის ცხელი კერძები
ცხელი თევზის ნაირსახეობა.........................................................140.00
სიბასი, ორაგული, დორადო, ბარაბულკა.

გრილზე შემწვარი დორადო...........................................................36.00
შემწვარი კალმახი...........................................................................11.00

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

კალმახი ბროწეულის წვენში...........................................................16.00
შემწვარი ბარაბულკა.......................................................................16.00
შემწვარი არაგვის თევზი.................................................................10.00
შემწვარი სარღანი (სეზონურად)....................................................16.00
გრილზე შემწვარი სიბასი................................................................36.00
ორაგული ხიზილალის სოუსში........................................................50.00
ატლანტის ორაგულის სტეიკი, წითელი ხიზილალასა და ნაღების სოუსით.

ზუთხის ოსტრი.................................................................................55.00
ორაგულის ოსტრი...........................................................................32.00

ხორცის ცხელი კერძები
შემწვარი წიწილა.............................................................................23.00
ნაკვერჩხალზე შემწვარი წიწილა....................................................26.00
შემწვარი სოფლის წიწილა..............................................................35.00
შემწვარი წიწილა მაყვალში............................................................30.00
შემწვარი წიწილა ტყემალში............................................................26.00
ფილეტირებული, დაბრაწული წიწილა ტყემლის სოუსში.

წიწილა შქმერულად........................................................................26.00
ფილეტირებული, დაბრაწული წიწილა ნივრის სოუსში.

წიწილა ჩახოხბილი თხილით, გურულად........................................32.00
წიწილა ჩაქონდრილი იმერულად კეცზე.........................................30.00
ქონდართან ერთად ერბოში მოთუშული წიწილა.

ხაშლამა...........................................................................................26.00
ხბოს ნეკნები აჯიკით კეცზე............................................................22.00
ხბოს ჩაქაფული...............................................................................20.00
თეთრი ღვინის სოუსში, მწვანილსა და ტყემალში მოთუშული ხბოს ხორცი.

ხბოს ჩაშუშული...............................................................................20.00
ხახვის, პომიდვრისა და ნივრის სოუსში ჩაშუშული ხბოს ხორცი, მწვანილითა
და სანელებლით.

საფერავში ჩაშუშული ხბოს ხორცი.................................................22.00
საქონლის ხორცი ცხარე სოუსში (ოსტრი)......................................16.00
ტომატსა და ცხარე სანელებლებში ჩაშუშული საქონლის ხორცის რბილი ნაჭრები.

ბატკნის ჩაქაფული (სეზონურად)....................................................22.00
თეთრი ღვინის სოუსში, მწვანილსა და ტყემალში მოთუშული ბატკნის ხორცი.

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

ტოლმა ვაზის ფოთოლში მაწვნის სოუსთან ერთად.......................15.00
ვაზის ფოთოლში გადახვეული, ბრინჯი, წვრილად დაკეპილი საქონლისა და
ღორის ხორცი, ნივრიანი მაწვნის სოუსთან ერთად.

ხბოს ჯიგარი კეცზე..........................................................................11.00
სუნელებით შეკმაზული, ხახვთან ერთად დაბრაწული ხბოს ჯიგარი.

აფხაზურა.........................................................................................16.00
კოწახურით შეკმაზული, წვრილად დაკეპილი საქონლისა და ღორის ხორცი
ბადექონში.

ხბოს ხორცის ყალია........................................................................20.00
ბროწეულის წვენსა და თეთრ ღვინოში ჩაშუშული ხბოს ხორცი.

მადამ ბოვარი...................................................................................22.00
ჩანახი...............................................................................................26.00
ბადრიჯანთან, პომიდორთან, ბულგარულსა და სხვა ბოსტნეულთან ერთად
ჩაშუშული ცხვრის ხორცი.

იმერული კუპატი..............................................................................14.00
ქართული სუნელით შეკმაზული, წვრილად დაკეპილი საქონლისა და ღორის
ხორცით ამოტენილი ნაწლავი.

შებოლილი მეგრული კუპატი კეცზე................................................13.00
სუნელებით შეკმაზული, წვრილად დაჭრილი ღორის გულ-ღვიძლით ამოტენილი
და შებოლილი ნაწლავი.

გაშლილი კუპატი კეცზე...................................................................12.00
კეცზე მოთუშული, სუნელებით შეკმაზული, წვრილად დაჭრილი საქონლისა და
ღორის ხორცის შიგნეულობა.

ქათმის გულ-ღვიძლი კეცზე.............................................................12.00
შემწვარი მწყერი კარტოფილის გარნირით.....................................12.00
ციკანი რძეში....................................................................................26.00
რძეში მოხარშული ციკანი, მოხარშული კარტოფილის გარნირით.

ციკანი პომიდორში..........................................................................28.00
პომიდვრის სოუსში ჩაშუშული ციკანის ნაჭრები.

ღორის ოჯახური..............................................................................17.00
ხახვითა და ნივრით შეკმაზული, ოჯახურად მომზადებული, შემწვარი ღორის
ხორცი და კარტოფილი.

ხბოს ოჯახური.................................................................................22.00
ხახვითა და ნივრით შეკმაზული, ოჯახურად მომზადებული, შემწვარი ხბოს
ხორცი და კარტოფილი.

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

ქათმის ოჯახური..............................................................................12.00
ხახვითა და ნივრით შეკმაზული, ოჯახურად მომზადებული, შემწვარი ქათმის
ხორცი და კარტოფილი.

ქათმის ფრთები მექსიკურად...........................................................10.00
მექსიკური სოუსით შეზავებული დაბრაწული ქათმის ფრთები.

კიევური კატლეტი გარნირით..........................................................16.00
საფანელში ამოვლებული, დაბრაწული ქათმის ფილე, ჰოლანდიური ყველის
შიგთავსით კარტოფილთან ერთად.

მარმარილოსებრი საქონლის სტეიკი სოუსებით............................45.00
ქათმის ფილეს სტეიკი (სოკოთი და ნაღების სოუსით)..................22.00
ქაბაბის ნაირსახეობა გარნირით.....................................................55.00
შერეული ხორცის ქაბაბი, ცხვრის ქაბაბი, ქათმის ქაბაბი, ქაბაბი სულგუნში,
ბოსტნეულის გარნირით.

მწვადი
მწვადის ნაირსახეობა......................................................................70.00
ქათმის მწვადი, ხბოს მწვადი, ბატკნის მწვადი, ღორის მწვადი

ხბოს მწვადი.....................................................................................18.00
ღორის მწვადი.................................................................................14.00
ბატკნის მწვადი................................................................................20.00
ქათმის ფილეს მწვადი.....................................................................11.00
ხბოს სუკის მწვადი..........................................................................22.00
ღორის ნეკნის მწვადი......................................................................18.00
ღორის ჩალაღაჯის მწვადი..............................................................20.00
ღორის სუკის მწვადი.......................................................................20.00
ღორის ღვიძლი ბადექონში.............................................................14.00
ზუთხის მწვადი.................................................................................55.00
ალაზნის ლოქოს მწვადი.................................................................26.00
ორაგულის მწვადი...........................................................................28.00
ბოსტნეულის მწვადი.......................................................................12.00
ხის სოკოს მწვადი............................................................................12.00

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

ცომეული
შოთის პური (ერთ პერსონაზე)..........................................................1.50
რუხი პური..........................................................................................3.00
ჭვავის პური.......................................................................................4.00
პურის ნაირსახეობა (შოთის, ჭვავის, რუხი პური)............................6.00
ნივრიანი პური...................................................................................5.00
მჭადი..................................................................................................1.50
ჭვიშტარი............................................................................................6.00
სიმინდის ფქვილში გადაზელილი სულგუნი.

ღომი...................................................................................................5.00
ღომი სულგუნით................................................................................8.00
ელარჯი..............................................................................................9.00
ღომში გადაზელილი სულგუნი

საფირმო ხაჭაპური „ქართული სახლი“..........................................18.00
შეშის ღუმელში გამომცხვარი ხაჭაპური, მდნარი სულგუნის საფარით.

მეგრული ხაჭაპური . .......................................................................14.00
იმერული ხაჭაპური . .......................................................................12.00
აჭარული ხაჭაპური..........................................................................10.00
შეშის ღუმელში გამომცხვარი ნავის ფორმის პური, ჭყინტი ყველის
გულსართით, კარაქთან და კვერცხთან ერთად.

შამფურზე შემწვარი ხაჭაპური........................................................14.00
ლობიანი.............................................................................................8.00
ლობიანი რაჭული ლორით..............................................................12.00
შამფურზე შემწვარი ლობიანი.........................................................10.00
კუბდარი...........................................................................................16.00
შეშის ღუმელში გამომცხვარი ცომი, წვრილად დაჭრილი და სვანურად
შეკმაზული ღორისა და საქონლის ხორცის გულსართით.

პიცა „მარგარიტა“............................................................................16.00
მოცარელათი, პომიდვრით და განსაკუთრებული სოუსით შეკმაზული
გამომცხვარი თხელი ცომი.

პიცა „ოთხი ყველით“.......................................................................20.00
გამომცხვარ თხელ ცომზე მოთავსებული მოცარელა, ჰოლანდიური ყველი,
როკფორი და პარმეზანი.

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

პიცა „სალიამე პიკანტე“..................................................................20.00
გამომცხვარ თხელ ცომზე მოთავსებული მოცარელა, ძეხვი და შავი ზეთისხილი.

სამარხვო პიცა.................................................................................12.00
გამომცხვარ თხელ ცომზე მოთავსებული , სიმინდითა და სალათის ფოთლებით
გაფორმებული ბოსტნეული, ბადრიჯანი, წითელი და მწვანე ბულგარული
წიწაკა, სოკო, პომიდორი და შავი ზეთისხილი.

ბილინი ხორცით ( 5 ცალი)..............................................................10.00
ბლინი სოკოთი (5 ცალი)...................................................................8.00
სპაგეტი ბოლონიურად ...................................................................12.00
იტალიური პასტა წვრილად დაკეპილი საქონლის ხორცით და ტომატით

სპაგეტი ოთხი ყველით....................................................................16.00
სპაგეტი ოთხი ყველის სოუსით, მოცარელა, ჰოლანდიური ყველი, როკფორი და
პარმეზანი.

სოუსები
ბაჟე....................................................................................................8.00
ტყემალი.............................................................................................2.00
ტომატის საწებელი............................................................................2.00
ნარშარაბი..........................................................................................2.00
კეტჩუპი..............................................................................................2.00
მაიონეზი............................................................................................2.00
არაჟანი..............................................................................................2.00
მაწონი................................................................................................2.00
მდოგვი...............................................................................................2.00
მწვანე აჯიკა.......................................................................................4.00
წითელი მეგრული აჯიკა....................................................................3.00
მექსიკური სოუსი...............................................................................4.00

დესერტი
ხილის ნაირსახეობა „ქართული სახლი“.......................................35.00
სეზონური ხილის ნაირსახეობა.......................................................25.00
აღმოსავლური ტკბილეულის ნაირსახეობა....................................18.00
ცუკატები, გოგრის გული, თეთრი და შავი ქიშმიში.

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

ქართული ნუგბარი...........................................................................29.00
ნიგოზი და ქართული თხილი, ლეღვის ჩირი, კურაგა, ტყლაპი, იმერული და
კახური ჩურჩხელა.

ჩირის ნაირსახეობა.........................................................................16.00
ტყლაპი, შავი ქლიავის ჩირი, კურაგა და ლეღვის ჩირი

მურაბა სხვადასხვა............................................................................8.00
თაფლი...............................................................................................8.00
ბლინი თაფლით...............................................................................10.00
ბლინი ბანანით და შოკოლადით.....................................................12.00
შემწვარი ვაშლი ნიგვზისა და თაფლის გულით..............................14.00
ტირამისუ.........................................................................................13.00
შტრუდელი.......................................................................................10.00
შტრუდელი ნაყინით.........................................................................12.00
პანაკოტა..........................................................................................10.00
ნაყინი სხვადასხვა.............................................................................7.00
მოხალული ქართული თხილი.........................................................10.00
კახური ჩურჩხელა.............................................................................8.00
იმერული ჩურჩხელა..........................................................................7.00
ფელამუში........................................................................................10.00
წერეთლის მწვადი...........................................................................12.00
კეცზე მოხალული გოგრის თესლი

განსაკუთრებულად მომზადებული კერძები
ღუმელში გამომცხვარი ზუთხი მთლიანად...................................180.00
(წინასწარი შეკვეთით)

თონეში შემწვარი მთლიანი გოჭი..................................................260.00
(წინასწარი შეკვეთით)

თონეში შემწვარი მთლიანი ციკანი, აჯიკით ................................500.00
(წინასწარი შეკვეთით)

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

