თეთრი მშრალი
წინანდალი........................................................ 26.00
ცოლიკოური...................................................... 24.00
კრახუნა............................................................. 38.00
ტიბაანი.............................................................. 36.00
რქაწითელი ქვევრი........................................... 60.00
ქისი ქვევრი....................................................... 70.00

თეთრი ნახევრად ტკბილი
ტვიში................................................................. 46.00
ალაზნის ველი................................................... 18.00

წითელი ნახევრად მშრალი
ფიროსმანი ....................................................... 22.00

წითელი მშრალი
საფერავი .......................................................... 26.00
საფერავი რეზერვი 2014................................... 76.00
მუკუზანი........................................................... 40.00

წითელი ნახევრად ტკბილი
ქინძმარაული.................................................... 42.00
ახაშენი.............................................................. 34.00
ალაზნის ველი................................................... 24.00
უსახელაური (0.375 მლ.)................................ 180.00
ხვანჭკარა (0.375 მლ.)...................................... 78.00

რანინა
რანინა წინანდალი............................................ 24.00
რანინა ტვიში..................................................... 36.00
რანინა კახური ................................................. 20.00
რანინა მუკუზანი............................................... 34.00
რანინა ქინძმარაული........................................ 36.00
რანინა რქაწითელი........................................... 18.00
რანინა ალაზნის ველი (თეთრი)....................... 18.00
რანინა ფიროსმანი (წითელი)........................... 20.00
რანინა ფიროსმანი (თეთრი)............................ 20.00
მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

მეფური ღვინო
კახური მწვანე 2017 ქვევრი............................. 52.00
ხირსა 2017 ქვევრი........................................... 46.00
ხიხვი კახური მწვანე 2017................................ 52.00
საფერავი ქვევრის............................................ 52.00
საფერავი 2018 ქვევრი..................................... 48.00
საფერავი მუხის კასრის 2017.......................... 56.00
ქინძმარაული.................................................... 64.00

ასკანელი ძმები
რქაწითელი ქვევრი........................................... 46.00
ცოლიკოური...................................................... 44.00
ტვიში................................................................. 40.00
საფერავი პრემიუმი.......................................... 60.00

მონასტრის ნობათი
ქისი................................................................. 110.00
რქაწითელი და მწვანე ..................................... 72.00
მწვანე ............................................................... 72.00
საფერავი 2015 ................................................. 84.00
მუკზანი (ქვევრის)........................................... 110.00

შატო მუხრანი
გორული მწვანე ............................................... 62.00
საფერავი .......................................................... 68.00
ხვანჭკარა ......................................................... 88.00
საიდუმლო კოლექცია თეთრი ......................... 64.00
საიდუმლო კოლექცია წითელი ....................... 72.00

თელავის მარანი
სატრაპეზო 10 ქვევრი....................................... 96.00
კონდოლი მწვანე ქისი...................................... 38.00
წინანდალი........................................................ 22.00
სატრაპეზო საფერავი..................................... 120.00
მუკუზანი........................................................... 42.00
საფერავი........................................................... 28.00
ხვანჭკარა.......................................................... 80.00
ქინძმარაული.................................................... 42.00
ტვიში................................................................. 36.00

ჩამოსასხმელი ღვინო
დუგლაძე - წინანდალი ....................................... 8.00
დუგლაძე - საფერავი........................................ 18.00
დუგლაძე - ქინძმარაული.................................. 18.00
ტყუპები - რქაწითელი ქვევრი ......................... 12.00
წარაფი რქაწითელი.......................................... 18.00
მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

ჩამოსასხმელი ლუდი
ზედაზენი......................................... 400 მლ.

3.00

ესტრელა......................................... 400 მლ.

6.00

ერდინგერი გაუფილტრავი ............ 500 მლ.

9.00

ერდინგერი გაუფილტრავი............. 330 მლ.

5.50

ლეფე............................................... 500 მლ.

7.00

ლეფე............................................... 330 მლ.

4.50

პრაჟეჩკა.......................................... 400 მლ.

5.00

ბოთლის ლუდი
ზედაზენი......................................... 500 მლ.

5.00

ცქრიალა ღვინო
მოეტ & შანდონი ბრუტი................................. 220.00
ფრეშენეტი........................................................ 70.00
დუგლაძე ბრუტი............................................... 76.00
დუგლაძე გოლდი.............................................. 66.00
ცქრიალა ღვინო დუგლაძე ნახ.ტკ. .................. 28.00
ცქრიალა ღვინო დუგლაძე როზე..................... 28.00
ცქრიალა ღვინო დუგლაძე ნახ.მშ.................... 26.00

ვერმუტი
მარტინი ბიანკო............................ 1000 მლ.

62.00

მარტინი ბიანკო.............................. 100 მლ.

8.00

მარტინი როსო.............................. 1000 მლ.

60.00

მარტინი როსო................................ 100 მლ.

8.00

ტეკილა
საუზა სილვერი............................. 1000 მლ.

160.00

საუზა სილვერი................................ 50 მლ.

9.00

საუზა გოლდი................................ 1000 მლ.

166.00

საუზა გოლდი................................... 50 მლ.

10.00

პატრონ სილვერი............................ 750 მლ.

320.00

პატრონ სილვერი............................. 50 მლ.

23.00

რომი
ბაკარდი თეთრი............................ 1000 მლ.

148.00

ბაკარდი თეთრი............................... 50 მლ.

8.00

ბაკარდი შავი................................. 1000 მლ.

150.00

ბაკარდი შავი.................................... 50 მლ.

8.00

ლიქიორი
ბეილისი ....................................... 1000 მლ.

140.00

ბეილისი .......................................... 50 მლ.

8.00

ამარეტო დისარანო ..................... 1000 მლ.

160.00

ამარეტო დისარანო ........................ 50 მლ.

9.00

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

კუანტრო ...................................... 1000 მლ.

170.00

კუანტრო ......................................... 50 მლ.

9.00

იაგერმეისტერი ............................ 1000 მლ.

140.00

იაგერმეისტერი ............................... 50 მლ.

8.00

ჯინი
ლარიოსი....................................... 1000 მლ.

112.00

ლარიოსი.......................................... 50 მლ.

7.00

ბიფიტერი ..................................... 1000 მლ.

117.00

ბიფიტერი ........................................ 50 მლ.

7.00

პირველი ქართული ვისკი

ჯიმშერი საფერავის კასრი............. 700 მლ.

110.00

ჯიმშერი საფერავის კასრი.............. 50 მლ.

9.00

ჯიმშერი ბრენდის კასრი ................ 700 მლ.

125.00

ჯიმშერი ბრენდის კასრი ................. 50 მლ.

10.00

ჯიმშერი წინანდლის კასრი ........... 700 მლ.

110.00

ჯიმშერი წინანდლის კასრი ............ 50 მლ.

9.00

ვისკი
ჯიმ ბიმი......................................... 1000 მლ.

130.00

ჯიმ ბიმი............................................ 50 მლ.

7.00

აკაში Red ....................................... 500 მლ.

130.00

აკაში Red ........................................ 50 მლ.

14.00

მეიქერს მარქი.............................. 1000 მლ.

280.00

მეიქერს მარქი ................................ 50 მლ.

16.00

ლაფროიგი სელექტი....................... 700 მლ.

270.00

ლაფროიგი სელექტი........................ 50 მლ.

21.00

გლენმორანჟი ლასანტა ............... 1000 მლ.

350.00

გლენმორანჟი ლასანტა .................. 50 მლ.

19.00

მაკალანი 12 წ................................. 700 მლ.

550.00

მაკალანი 12 წ. ................................ 50 მლ.

40.00

ჯონი უოლკერი BLUE .................. 1000 მლ. 1 000.00
ჯონი უოლკერი BLUE ..................... 50 მლ.

55.00

ჯონი უოლკერი BLACK ................ 1000 მლ.

230.00

ჯონი უოლკერი BLACK ................... 50 მლ.

12.00

ჯონი უოლკერი RED .................... 1000 მლ.

130.00

ჯონი უოლკერი RED ....................... 50 მლ.

7.00

ჩივას რეგალი 12 წ. ...................... 1000 მლ.

220.00

ჩივას რეგალი 12 წ. ......................... 50 მლ.

12.00

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

ჩივას რეგალი 18 წ.......................... 750 მლ.

400.00

ჩივას რეგალი 18 წ. ......................... 50 მლ.

30.00

ჯეიმსონი ...................................... 1000 მლ.

170.00

ჯეიმსონი ......................................... 50 მლ.

9.00

ჯეკ დენიელსი .............................. 1000 მლ.

200.00

ჯეკ დენიელსი ................................. 50 მლ.

12.00

კონიაკი
კურვუაზიე X.O................................ 700 მლ.

910.00

კურვუაზიე X.O................................. 50 მლ.

72.00

კურვუაზიე V.S............................... 1000 მლ.

260.00

კურვუაზიე V.S.................................. 50 მლ.

14.00

ჰენესი V.S.O.P .............................. 1000 მლ.

400.00

ჰენესი V.S.O.P................................... 50 მლ.

24.00

ჰენესი X.O....................................... 700 მლ.

950.00

ჰენესი X.O........................................ 50 მლ.

74.00

რემი მარტინი V.S.O.P.................... 1000 მლ.

400.00

რემი მარტინი V.S.O.P....................... 50 მლ.

23.00

რემი მარტინი X.O. ......................... 700 მლ.

850.00

რემი მარტინი X.O. .......................... 50 მლ.

65.00

ქართული ბრენდი
ასკანელი ძმები 5 წ......................... 500 მლ.

48.00

ასკანელი ძმები 5 წ......................... 250 მლ.

30.00

ასკანელი ძმები 5 წ.......................... 50 მლ.

6.00

ასკანელი ძმები V.S........................ 500 მლ.

80.00

ასკანელი ძმები V.S......................... 50 მლ.

9.00

ასკანელი ძმები V.S.O.P.................. 500 მლ.

105.00

ასკანელი ძმები V.S.O.P................... 50 მლ.

11.00

ასკანელი ძმები X.O. ...................... 700 მლ.

350.00

ასკანელი ძმები X.O. ....................... 50 მლ.

27.00

დუგლაძე ვარციხე 7 წ..................... 500 მლ.

75.00

დუგლაძე ვარციხე 7 წ...................... 50 მლ.

8.00

დუგლაძე გრემი 9 წ........................ 500 მლ.

88.00

დუგლაძე გრემი 9 წ......................... 50 მლ.

9.00

დუგლაძე ენისელი 14 წ.................. 500 მლ.

185.00

დუგლაძე ენისელი 14 წ................... 50 მლ.

20.00

სარაჯიშვილი 5 წ............................ 500 მლ.

70.00

სარაჯიშვილი 5 წ............................. 50 მლ.

8.00

სარაჯიშვილი V.S.O.P ..................... 500 მლ.

145.00

სარაჯიშვილი V.S.O.P ...................... 50 მლ.

16.00

სარაჯიშვილი X.O. .......................... 700 მლ.

410.00

სარაჯიშვილი X.O. ........................... 50 მლ.

32.00

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

არაყი

რუსკი სტანდარტი ორიგინალი...... 500 მლ.

55.00

რუსკი სტანდარტი ორიგინალი....... 50 მლ.

6.00

რუსკი სტანდარტი პლატინა ........ 1000 მლ.

120.00

რუსკი სტანდარტი პლატინა .......... 500 მლ.

70.00

რუსკი სტანდარტი პლატინა ........... 50 მლ.

8.00

რუსკი სტანდარტი გოლდი............. 500 მლ.

60.00

რუსკი სტანდარტი გოლდი.............. 50 მლ.

7.00

ზუბროვკა ბიალა............................. 500 მლ.

35.00

ზუბროვკა ბიალა.............................. 50 მლ.

4.00

ზუბროვკა ზლოტა........................... 500 მლ.

45.00

ზუბროვკა ზლოტა............................ 50 მლ.

5.00

ზუბროვკა ბიზონ გრასი.................. 500 მლ.

45.00

ზუბროვკა ბიზონ გრასი................... 50 მლ.

5.00

ცელსი კლასიკი............................... 500 მლ.

30.00

ცელსი კლასიკი............................... 200 მლ.

15.00

ცელსი კლასიკი................................ 50 მლ.

3.50

ცელსი ლუქსი............................... 1000 მლ.

60.00

ცელსი ლუქსი................................. 500 მლ.

35.00

ცელსი ლუქსი.................................. 50 მლ.

4.00

ცელსი ორიგინალი ........................ 500 მლ.

32.00

ცელსი ორიგინალი ......................... 50 მლ.

3.50

ფინსკი კლასიკი.............................. 500 მლ.

40.00

ფინსკი კლასიკი............................... 50 მლ.

5.00

საიმა კლასიკი................................. 500 მლ.

45.00

საიმა კლასიკი.................................. 50 მლ.

5.00

საიმა ორგანიკი............................... 500 მლ.

55.00

საიმა ორგანიკი................................ 50 მლ.

6.00

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

გომი ელიტარული........................... 750 მლ.

59.00

გომი ელიტარული ........................... 50 მლ.

5.00

გომი პრემიუმი ............................... 700 მლ.

52.00

გომი პრემიუმი ................................ 50 მლ.

4.00

ფინლანდია .................................. 1000 მლ.

80.00

ფინლანდია .................................... 500 მლ.

50.00

ფინლანდია ..................................... 50 მლ.

6.00

ფინლანდია ქრენბერი ................... 500 მლ.

65.00

ფინლანდია ქრენბერი .................... 50 მლ.

7.00

აბსოლუტი ბლუ ........................... 1000 მლ.

95.00

აბსოლუტი ბლუ ............................. 500 მლ.

60.00

აბსოლუტი ბლუ .............................. 50 მლ.

6.00

აბსოლუტი კურანტი ..................... 1000 მლ.

120.00

აბსოლუტი კურანტი ....................... 500 მლ.

73.00

აბსოლუტი კურანტი ........................ 50 მლ.

9.00

ბელუგა ......................................... 1000 მლ.

220.00

ბელუგა ........................................... 500 მლ.

135.00

ბელუგა ............................................ 50 მლ.

12.00

გრეიგუსი ...................................... 1000 მლ.

210.00

გრეიგუსი ........................................ 500 მლ.

130.00

გრეიგუსი ......................................... 50 მლ.

13.00

ჭაჭა
ასკანელი ძმები ჭაჭა პლატინა....... 500 მლ.

45.00

ასკანელი ძმები ჭაჭა პლატინა........ 50 მლ.

5.00

ასკანელი ძმები ჭაჭა ოქრო............ 500 მლ.

55.00

ასკანელი ძმები ჭაჭა ოქრო............. 50 მლ.

6.00

ჭაჭა ტიფლისი ................................ 500 მლ.

20.00

ჭაჭა ტიფლისი ................................. 50 მლ.

3.00

დუგლაძის კლასიკური ჭაჭა .......... 700 მლ.

95.00

დუგლაძის კლასიკური ჭაჭა ........... 50 მლ.

8.00

დუგლაძის დაძველებული ჭაჭა .... 700 მლ.

105.00

დუგლაძის დაძველებული ჭაჭა ...... 50 მლ.

9.00

თელავის მარანი “ელიტარული” ... 500 მლ.

76.00

თელავის მარანი “ელიტარული” .... 50 მლ.

8.00

შატო მუხრანი ................................ 700 მლ.

140.00

შატო მუხრანი ................................. 50 მლ.

11.00

გამაგრილებელი სასმელები
წყაროს წყალი სნო ........................ 500 მლ.

3.00

მინერალური წყალი კობი............... 500 მლ.

3.00

ბორჯომი ........................................ 500 მლ.

3.00

ნაბეღლავი ..................................... 500 მლ.

3.00

ლიმონათი ზედაზენი ...................... 500 მლ.

3.00

კოკა-კოლა...................................... 250 მლ.

3.00

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

ენერგეტიკული სასმელი XL............... 250 მლ.

6.00

კომპოტი................................................ 1500 მლ. 12.00
ხილის ახალდაწურული წვენი (მიქსი).. 250 მლ. 12.00
ფორთოხლის ახალდაწურული წვენი... 250 მლ.

8.00

ლიმონის ახალდაწურული წვენი.......... 250 მლ.

8.00

გრეიფრუტის ახალდაწურული წვენი.... 250 მლ.

8.00

წვენი სანტალი...................................... 1000 მლ. 13.00
წვენი სანტალი........................................ 250 მლ.

3.50

ლაღიძის წყალი.................................................. 8.00

კოქტეილი
მარგარიტა ....................................................... 16.00
მოჰიტო ............................................................. 15.00
უალკოჰოლო მოჰიტო ........................................ 8.00
კაპირუსკა......................................................... 10.00
ჯინ ტონიკი........................................................ 15.00
კოსმოპოლიტენი............................................... 14.00
ლონგაილენდი ................................................. 22.00
ლონგაილენდი ენერჯი..................................... 25.00
კუბალიბრე........................................................ 10.00
ვოდკამარტინი.................................................. 11.00

ყავა - ჩაი
ესპრესო.............................................................. 4.00
ამერიკანო........................................................... 4.00
კაპუჩინო............................................................. 5.00
ლატე................................................................... 8.00
ხსნადი ყავა......................................................... 3.00
ცივი ყავა............................................................. 5.00
ცივი ყავა ნაყინით............................................... 8.00
აღმოსავლური ყავა............................................ 3.00
შავი ჩაი............................................................... 4.00
მწვანე ჩაი........................................................... 4.00
ხილის ჩაი........................................................... 4.00
ცოცხალი პიტნის ჩაი.......................................... 4.00

თამბაქო
მალბორო.......................................................... 11.00
პარლამენტი...................................................... 12.00
კენტი ................................................................ 10.00
ვინსტონი........................................................... 10.00
სობრანიე ბლექი............................................... 12.00

მოცემულ ფასებს ემატება მომსახურების 15%

