
«Грузинський стiл» на 4 чоловiка .................................................................................4700 г. 1850
Georgian table for 4 people 

«Грузинський стiл» на 8 чоловiк ................................................................................. 8950 г. 3450
Georgian table for 8 people

КАВКАЗьКЕ ЗАСТІЛЛЯ
CAUCASIAN TABLEFUL

1 Овочевi рулетики по-старокутаїськи
   з горiховим кремом
   Old Kutaissi style vegetable rolls
   with nut cream

2 Грузинськi сири / Georgian cheeses

3 Сацивi з iндички / Turkey satcivi

4 Грузинський овочевий салат
   Caucasian vegetable salad

5 Хiнкалi з бараниною
   Khinkali with mutton

6 Хачапурi по-мегрельськи
   Megrelian-style khachapuri

7 Долма / Dolma

8 Чашушулi з телятини з томатами
   Chashushuli with veal and tomatoes

9 Курча по-чкмерськи у молочному соусi
   Chkmerski chicken in milk sauce

10 Картопля, смажена
    по-домашньому на пательнi
    Home-style fried potatoes

11 Шотi - традицiйний грузинський хлiб
    Shoty - traditional georgian bread

12 Сирний соус
    Cheese sauce

13 Соус Сацебелi
    Satsebeli sauce

14 Тархун газований
    Tarragon carbonated

Шеф рекомендує / Recommended by chef

«Аджарський стiл» на 4 чоловiка ..................................................................................4000 г. 1850
Adzharian table for 4 people

«Аджарський стiл» на 8 чоловiк .................................................................................. 8800 г. 3250
Adzharian table for 8 people

1 Асортi пхалi зi шпинату та буряка
   Spinach and beetroot assorted pkhali

2 Гострi помiдори з часноком i зеленню
   Spicy tomatoes with garlic and greens

3 Свiжий город з двома соусами
   Fresh vegetable salad with second sauces

4 Овочi з телятиною-гриль 
   пiд медово-гiрчичним соусом
   Vegetables with grilled veal
   and honey-mustard sauce

5 Хiнкалi зi свининою i телятиною
   Khinkali with pork and veal

6 Хачапурi по-аджарськи
   Adjarian khachapuri

7 Лобiо по-рачинськи / Rachinski-style lobio

8 Шашлик зi свинини / Pork shashlik

9 Телячi щiчки, томленi у маринадi
   Veal cheeks stewed with marinade

10 Картопля, смажена
    по-домашньому на пательнi
    Home-style fried potatoes

11 Шотi - традицiйний грузинський хлiб
    Shoty - traditional georgian bread

12 Сирний соус
    Cheese sauce

13 Соус Аджика
    Sauce Adjika

14 Морс iз чорної смородини
    Black-currant drink
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ХІНКАЛІ
KHINKALI

- з бараниною / with mutton ..........................................1 шт. / 1 pcs. 18

- з бараниною та зеленою аджикою .............................1 шт. / 1 pcs. 19
- with mutton and green adjika

- з телятиною / with veal .................................................1 шт. / 1 pcs. 19

- з телятиною та базилiком / with veal and basil ...........1 шт. / 1 pcs. 20

- з телячим язиком та грибами у вершковому соусi ....1 шт. / 1 pcs. 25
- with veal tongue and mushrooms in cream sauce

- зi свининою та телятиною / with pork and veal ...........1 шт. / 1 pcs. 18

- зi свининою, телятиною та часником ..........................1 шт. / 1 pcs. 18
- with pork, veal and garlic

- з куркою та грибами у вершковому соусi ...................1 шт. / 1 pcs. 23
- with chicken and mushrooms in cream sauce

- зi шпинатом та грибами у вершковому соусi .............1 шт. / 1 pcs. 18
- with spinach and mushroom in cream sauce

- з сиром сулугунi та зеленню ........................................1 шт. / 1 pcs. 18
- with suluguni cheese and greens

- з креветкою у вершковому соусi .................................1 шт. / 1 pcs. 39
- with shrimp in cream sauce

- з ягодами в киселi / with berries in kissel ....................1 шт. / 1 pcs. 18

Гостра страва / Spicy dish

Мiнiмальне замовлення 
хiнкалi - 3 шт одного виду
Minimum order of khinkali

- 3 pcs of one type

* За вашим бажанням, будь-якi хiнкалi можна посмажити. 
Звертаємо увагу, що час приготування смажених

хiнкалi довше, нiж час приготування класичних.
* We can fry any khinkali you want,but the time

of cooking takes more time than for classical types.

Шеф рекомендує / Recommended by chef



Хачапурi по-мегрельськи
(Соковита перепiчка iз дрiжджового тiста, випечена з сиром сулугунi
та iмеретинським фермерського виробництва всерединi i зверху)

Megrelian-style khachapuri
(Juicy yeast cake baked with suluguni and imeretian cheese
of farm production inside and on top)

300 г ...........115

Хачапурi з бараниною
(Хачапурi з ароматною бараниною, помiдорами, зеленню та цибулею)

Khachapuri with mutton
(Khachapuri with lamb, tomatoes, herbs and onions) 

300 г ...........130

Хачапурi з соковитою куркою,
ароматними грибами, вершковим соусом
та пiкантним копченим сиром сулугунi
Khachapuri with juicy chiken,
fragrant mushrooms, creamy sauce
and spicy smoked suluguni cheese
300/20 г ...........160

ДОМАШНЯ ВИПІЧКА
HOME STYLE PASTRY

ХАЧАПУРІ ДЛЯ КОМПАНІЇ
KHACHAPURI FOR COMPANY

Хачапурi по-царськи
Royal khachapuri
950 г ...........328

Хачапурi по-аджарськи «Титанiк»
Adjarian khachapuri «Titanic»

600/40 г ...........225



ДОМАШНЯ ВИПІЧКА
HOME STYLE PASTRY

Янтик з бараниною / Yantyik with mutton
125/30 г ...........53

Янтик з телятиною / Yantyik with veal
125/30 г ...........53

Янтик зi свининою та телятиною
Yantyik with pork and veal
125/30 г ...........53

Чебурек з бараниною / Cheburek with mutton
140/30 г ...........53

Чебурек з телятиною / Cheburek with veal
140/30 г ...........53

Чебурек зi свининою та телятиною
Cheburek with pork and veal

140/30 г ...........53

Хачапурi з листкового тiста
(Хрустке листкове тiсто, запечене з начинкою з сиру сулугунi
та iмеретинського сиру фермерського виробництва)

Puff khachapuri
(Crispy puff-pastry baked with suluguni 
and imeretian cheese of farm production) 

250 г ...........88

Шотi - традицiйний грузинський хлiб
Shoty - traditional georgian bread
350 г ...........38

Хачапурi по-аджарськи 
(Соковита перепiчка у формi човника iз дрiжджового тiста

спечена з сиром сулугунi та iмеретинським фермерського виробництва.
Традицiйно подається з яєчним жовтком)

Adjarian khachapuri
(Juicy yeast cake in boat-like shape baked with suluguni and imeretian

cheese of farm production. Traditionally served with an egg yolk)

300/20 г ...........115

Шеф рекомендує / Recommended by chef



ДОМАШНІ АПЕРИТИВИ
HOMEMADE APERITIF

 150 ml 1 L

Цинандалi (сухе бiле домашнє вино) ..............................................60 400
Tsinandali (dry white home wine)

Саперавi (сухе червоне домашнє вино) ...........................................60 400 
Saperavi (dry red home wine)
 50 ml 500 ml

Грузинська Чача / Georgian Chacha ......................................40 400

ДОМАШНІ НАСТОЯНКИ / HOMEMADE TINCTURES
Дегустацiйний сет настоянок (6 видiв по 30мл: .......................180 ml 108
зубрiвка, барбарисова, облiпихова, кизилова, сливова, чебрець)
Tasting set liqueurs (6 kind at 30 ml:
zubrovka, barberry, sea-buckthorn, cornel, plum, thyme)

Дегустацiйний мiнi-сет настоянок .......................................90 ml 59
(3 вида по 30 мл: зубрiвка, барбарисова, облiпихова)
Tasting mini-set liqueurs
(3 kind at 30 ml: zubrovka, barberry, sea-buckthorn)

Настоянка барбарисова / Barberry liqueur .........................50 ml 29
Настоянка чебрець / Thyme liqueur ....................................50 ml 29
Настоянка зубрiвка / Zubrovka ...........................................50 ml 29
Настоянка кизилова / Cornel liqueur ...................................50 ml 29
Настоянка облiпихова / Sea-buckthorn liqueur ...................50 ml 29
Настоянка сливова / Plum liqueur .......................................50 ml 29

Шеф рекомендує / Recommended by chef



ДОМАШНІ АПЕРИТИВИ
HOMEMADE APERITIF

ДОМАШНІ НАСТОЯНКИ НА ЧАЧІ
HOMEMADE TINCTURES ON CHACHA

Чорнослив-маслина / Prune-olive ........................................50 ml 40
М’ята-лайм / Mint-lime .........................................................50 ml 40
Грейпфрутова / Grapefruit ...................................................50 ml 40
Медове яблуко / Honey-apple ..............................................50 ml 40
Ожина / Blackberry ..............................................................50 ml 40
Тархун-м’ята / Tarragon-mint ...............................................50 ml 40

ДОМАШНІ НАПОЇ
HOMEMADE SOFT DRINKS

Морс з чорної смородини ..................................................250 ml 25
Black-currant drink
Узвар / Uzvar ......................................................................250 ml 25 

Тархун газований / Tarragon carbonated ....................................250 ml 25 

Лимонад «Груша» / Pear lemonade .....................................500 ml 65
Лимонад «Крем-вершки» / Cream-lemonade ......................500 ml 65
Тан (кисло-молочний напiй) ........................................................250 ml 35
Tan (sour-milk drink)

Шеф рекомендує / Recommended by chef



ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS

Шеф рекомендує / Recommended by chef

Вегетарiанська страва / Vegetarian dishes

Свiжий город з двома соусами
(Нарiзанi великими шматочками свiжi стиглi помiдори, хрусткi
огiрки, соковитий редис, болгарський перець, крiп, кiнза, петрушка
та зелена цибуля. Подається з сирним i медово-гiрчичним соусами)

Fresh vegetable salad with two sauces
(Fresh ripe tomatoes, crispy cucumbers, juicy radish,
 sweet pepper, dill, coriander, parsley and green onion.
 Served with cheese sauce and honey-mustard sauce)

500/120 г ...........210

Букет iз зеленi
(Ароматна кiнза, петрушка, крiп,

запашний тархун, базилiк i зелена цибуля)

Greens (Aromatic coriander, parsley, dill, 
fragraunt tarragon, basil and green onion) 

100 г ...........128

Асортi солiнь / Assorted pickles
400 г ...........149

Огiрки солонi 
Pickled cucumber

Капуста квашена
Sauerkraut

Помiдори зеленi
Green tomatoes

Часник 
маринований
Marinated garlic

Перець цицак
Cicak pepper

Джонждолi
Johnjoli

Помiдори
червонi
Red tomatoes

Помiдори зеленi / Green tomatoes 100 г 43
Помiдори червонi / Red tomatoes 100 г 30
Перець цицак / Cicak pepper 100 г 84
Капуста квашена / Sauerkraut 100 г 37
Огiрки солонi / Pickled cucumber  100 г 28
Часник маринований / Marinated garlic 100 г 73
Джонждолi / Johnjoli 50 г 35



ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS

Шеф рекомендує / Recommended by chef

Вегетарiанська страва / Vegetarian dishes

Цицак, фарширований крем-сиром
(Гострий маринований грузинський перець, 

фарширований крем-сиром та домашнiм сиром з часником.
Подається з морквою по-корейськи.)

Cicak stuffed with cream-cheese
(Spicy pickled georgian pepper stuffed with cream-cheese

and curd with garlic. Served with korean carrot salad)

150 г ...........125

Асортi пхалi зi шпинату та буряка
(Традицiйна грузинська закуска зi шпинату та буряка з молотим 
волоським горiхом та ароматними грузинськими спецiями)

Spinach and beetroot assorted pkhali
(Traditional georgian appetizer made of spinach and beetroot
with ground walnuts and aromatic georgian spices)

140 г ...........65

Гострi томати 
з часником та зеленню

(Пiкантнi зеленi помiдори з петрушкою та часником)

Spicy tomatoes 
with garlic and greens

(Spicy green tomatoes with parsley and garlic)

200 г ...........83

Овочевi рулетики по-старокутаїськи
з горiховим кремом
(Тонкi слайси з баклажанiв, обсмаженi на грилi
з нiжним традицiйним грузинським соусом баже)

Old Kutaissi-style
vegetable rolls with nut cream
(Thin grilled slices of eggplant with tender
traditional georgian bazhe sauce)

200/15 г ...........125

Слива маринована
(Слива, приготована за традицiйним грузинським рецептом)

Pickled plum
(Plump, cooked by traditional georgian recipe)

100 г ...........78



ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS

Грузинськi сири
(Сирне асортi з сиру сулугунi, 

iмеритинського сиру та сулугунi копченого, 
подається з медово-горiховим

соусом, виноградом i волоськими горiхами)

Georgian cheeses
(Assorted cheese: suluguni cheese, imeretian cheese

and smoked suluguni cheese, served 
with honey-nuts sauce, grape and walnuts)

200/60 г ...........135

Бастурма з конини
Horsemeat basturma
50 г ...........95

Сало з хрусткими
чiпсами iз лавашу

(Генеральське сало, сало,
мариноване у сумiшi перцiв,

подається з хрусткими чiпсами iз лавашу,
червоним хрiном i гiрчицею)

Salo with crispy lavash chips
(Lard, salo marinated in mixture of pepper, 

served with crispy lavash chips, 
red horseradish and mustard)

100/50/30 г ...........85

Курячий паштет з грiнками 
(Подається з хрусткими грiнками
iз бородинського хлiбу, вершковим маслом
та смородиновим джемом)

Chicken pate with croutons
(Served with crispy borodino bread croutons,
butter and currant jam)

60/50/70 г ...........75



Шеф рекомендує / Recommended by chef

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
COLD APPETIZERS

Дует оселедця та скумбрiї 
з вiдварною картоплею

та маринованою цибулею
Herring and mackerel

duet with boiled potatoe
and pickled onion

100/100/150 г ...........129

Сацивi з iндички
(Найнiжнiше фiле iндички су-вiд 
в традицiйному грузинському соусi баже)

Turkey satcivi
(Tender turkey fillet sous vide with traditional georgian sauce bazhe)

100/100 г ...........125

Винний сет закусок
Appetizers wine set

330 г ...........355

Оливки 
лiгурiйськi 
Ligurian olives

Маслини грецькi
Greek black olives

Салямi чорiззо
Chorizzo salami

Сир дор-блю
Dor blue cheese

В’яленi томати
Sun-dried 
tomatoes Сир брi

Brie cheese
Прошутто
Prosciutto

Паштет
курячий
Chicken pate

Салямi чорiззо / Chorizzo salami 50 г 65
Прошутто / Prosciutto 50 г 65
Паштет курячий / Chicken pate 60 г 30
Сир дор-блю / Dor blue cheese  50 г 90
Сир брi/ Brie cheese 50 г 65 
В’яленi томати / Sun-dried tomatoes 50 г 85
Оливки лiгурiйськi / Ligurian olives 50 г 53
Маслини грецькi / Greek black olives 50 г 57

Вершкове масло
Butter

Сирний соус
Cheese sauce



САЛАТИ
SALADS

Салат зi слабосоленим лососем
(Слабосолений лосось з нiжним крем-сиром, салат айсберг, ромен,
лоло-россо, соковитi помiдори, авокадо в панiровцi з маку,
заправляється гiрчично-бальзамiчним соусом)

Salad with light-salted salmon 
(Light-salted salmon with delicate cream cheese, iceberg salad, romaine, lolo rosso,
juicy tomatoes, poppy breading avocado seasoned with mustard-balsamic sauce) 

230 г ...........188

Грузинський овочевий салат пiд соусом баже
(Свiжi огiрки, помiдори, солодкий перець,  зелень, соус баже)

Georgian vegetable salad with baja sauce
(Fresh cucumbers, tomatoes, sweet pepper, greens, bazhe sauce)

230 г ...........135

Шеф рекомендує / Recommended by chef

Вегетарiанська страва / Vegetarian dishes

Салат по-кавказськи з сиром фета
(Салат лоло-россо, свiжi огiрки, соковитi помiдори, солодкий перець, кримська цибуля,
нiжний сир фета, маслини та оливки. Заправляється горiховим соусом)

Caucasian-style salad with feta cheese
(Lollo-rossa salad, fresh cucumbers, tomatoes, sweet pepper, cremian onion,
tender feta cheese, olives. Dressed with walnuts sauce)

235 г ...........155

Овочi з телятиною-гриль
пiд медово-гiрчичним соусом

(Медальйони з телятини та цуккiнi, обсмаженi на грилi, салат лоло-россо,
 хрумкi огiрки, помiдори та солодкий перець, кримська цибуля.

 Заправляється медово-гiрчичним соусом)

Vegetables and grilled veal
with honey-mustard sauce

(Grilled veal medallions and zucchini, lollo-rossa salad, crispy cucumbers, tomatoes
 and sweet pepper, cremian onion. Dressed with honey-mustard sauce)

210 г ...........195

Теплий салат з iндичкою пiд сирним соусом
(Шматочки фiле iндички, обсмаженi у соєвому соусi з кунжутом,
салат ромен, радiччiо, свiжий огiрок, запечений солодкий перець,
кiльця кримської цибулi. Подається з теплим сирним соусом)

Warm salad with turkey under cheese sauce
(Fried turkey pieces in soy sauce and sesame, romaine salad,
radicchio salad, fresh cucumber, baked sweet pepper, onion rings. 
Served with warm cheese sauce)

210 г ...........165



ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
HOT APPETIZERS

Лобiо по-рачинськи
(Тушкована червона квасоля з додаванням
ароматних спецiй, подається зi шматочками солоних 
огiркiв, джонджолi та хрусткими чiпсами iз лавашу)

Rachinski-style lobio
(Stewed red beans with aromatic spices,
served with pickled cucumber pieces,
johnjoli and crispy lavash chips)

150/120 г ...........135

Долма
(Мiкс соковитої свинини з телятиною та рисом,

завернутий у пiкантнi винограднi листки.
Подається на кеци з традицiйним соусом мацонi)

Dolma
(Juicy mix of pork and veal with rice,

wrapped in vine leaves.
Served on ketsi with traditional matzoon sauce)

200/30 г ...........165

Аджабсандал
(Тушкованi ароматнi помiдори, баклажани, 

болгарський перець та картопля
з додаванням традицiйних грузинських спецiй)

Adjabsandal
(Stewed aromatic tomatoes, eggplant,

bell pepper and potatoes
with addition of traditional georgian spices)

250 г ...........105

Сир, смажений
по-домашньому
з хрусткою скоринкою
(Подається з медово-горiховим соусом)

Home-style fried cheese
with crisps
(Served with honey-nut sauce)

200/40 г ...........115

Шеф рекомендує / Recommended by chef



ПЕРШІ СТРАВИ
SOUPS

Харчо (Гострий грузинський суп iз телятини. 
Подається з ароматною зеленню, червоним гострим перцем
та пiкантною червоною аджикою)

Kharcho (Spicy georgian soup with veal. Served with
aromatic greens, red spicy pepper and piquant red adjika)

350 г ...........95

Шурпа
(Гострий суп iз баранини. Подається з ароматною зеленню,

червоним гострим перцем та гострою зеленою аджикою)

Shurpa
(Spicy soup with mutton. Served with aromatic greens,

red spicy pepper and spicy green adjika)

350 г ...........135

Крем-суп з баклажанiв 
Eggplant cream-soup
250/55 г ...........85

Суп з домашньою локшиною
та курячим фiле

(Курячий бульйон з локшиною власного виробництва та курячим фiле.
Подається з ароматною зеленню, та хрусткими чiпсами iз лавашу)

Soup with home-made noodles
and chicken cecils (Chicken broth with home-made noodles

and chicken fillet. Served with aromatic greens and cpispy lavash chips)

350 г ...........55

Борщ український з телятиною,
пампушками i генеральським салом
(Традицiйний червоний борщ з телятиною, подається з двома
пампушками власного виробництва, сметаною,
генеральським салом, кримською цибулею та зеленню)

Ukrainian borsch with veal, 
pampushkies and lard 
(Traditional ukrainian borsh with veal, served with two 
homemade donuts, sour cream, lard, crimean onion and greens)

350/70/55 г ...........115

Шеф рекомендує / Recommended by chef



РИБНІ СТРАВИ
FISH DISHES

Фiле сьомги у гранатовому соусi
(Обсмажене фiле сьомги, томлене у класичному

соусi наршараб. Подається на кеци)

Salmon fillet in pomegranate sauce
(Grilled salmon fillet stewed

in classic narsharab sauce. Served in ketze)

150/50/50 г ...........385

Форель, смажена на грилi 
Grilled trout

250 г ...........325

Судак з овочами
(Запечене фiле судака з ароматною селерою, кримською цибулею,
цукiнi, соковитою морквою та болгарським перцем. Подається на кеци)

Pike perch with vegetables
(Baked pike perch fillet with aromatic celery, crimean onion, zucchini,
juicy carrot and sweet pepper. Served on ketsi)

150/150 г ...........345

Шеф рекомендує / Recommended by chef

Короп, смажений по-домашньому
з хрусткою скоринкою
(Шматочки коропа, обсмаженi до хрусткої скоринки) /*вагова страва/ 

Home-style fried carp with crisps 
(Fried crispy carp pieces)  /*price per 100 grammes/

100 г ...........90*

М’ясо рапанiв у вершковому соусi
Rapans meat in cream sauce

150/150 г ...........235

Смажений бичок
(Смаженi бички в кукурудзяному борошнi
до хрусткої скоринки) /*вагова страва/ 

Fried goby
(Crispy fried gobies in cornflour) /*price per 100 grammes/

100 г ...........65*



М’ЯСНІ СТРАВИ
MEAT DISHES

Курча Тапака з часниковим соусом
(Мариноване у грузинських спецiях курча обсмажується

до золотистої скоринки пiд пресом.
 Подається з ароматним часниковим соусом)

/*вагова страва/

Chicken Tapakawith garlic sauce
(flattened and grilled chicken)

(Marinated in georgian spices chicken grilled under pressure. 
Served with aromatic garlik sauce)

/*price per 100 grammes/

100/40 г ...........95*

Курча по-чкмерськи у молочному соусi
(Курча Тапака, томлене у вершковому соусi з додаванням традицiйних
грузинських спецiй та ароматного часнику. Подається на кеци)

Chkmerski chicken in milk sauce
(Chicken Tapaka stewed in cream sause with traditional georgian spices
and aromatic garlik. Served on ketsi)

200/200 г ...........325

Шеф рекомендує / Recommended by chef

Телячi щiчки, томленi у маринадi
(Шматочки телячих щiчок томляться у класичному соусi демiглас
з додаванням солодкого перцю, моркви та часнику. Подається на кеци)

Veal cheeks stewed with marinade
(Veal cheeks slices stewed in classic demi-glace sauce
with the addition of sweet pepper, carrot and garlik. Served on ketsi)

300 г ...........205

Чашушулi
(Нiжнi шматочки телятини тушкуються з цибулею та помiдорами,

з додаванням грузинських спецiй, часнику, петрушки та кiнзи.
Подається на кеци)

Chashushuli
(Tender veal pieces stewed with onion and tomatoes with the addition

of georgian spices, garlik, parsley and coriander.  Served on ketsi)

300 г ...........188

Чакапулi з баранини
(Шматочки баранини тушкуються у соусi ткемалi. Пiкантностi стравi
надають ароматна кiнза, петрушка та часник. Подається на кеци)

Mutton Chakapuli
(Mutton pieces stewed in tkemali sauce. Aromatic coriander, parsley
and garlik give spice of dish. Served on ketsi)

300 г ...........198



ГРИЛь-МЕНЮ
GRILL-MENU

Шашлик зi свинини
(Шматочки соковитого свинячого ошийку, маринованi у соусi
на основi цибулi, солi, перцю та ароматного лаврового листа)

Pork shashlik
(Pieces of pork neck shoulder marinated in sauce on the basis

of onion, salt, pepper and aromatic laurel leaves)

180/70 г ...........225

Шашлик з iндички
(Фiле iндички, мариноване у фiрмовому соусi
з додаванням гiрчицi)

Turkey shashlik
(Turkey fillet marinated in special sauce with mustard)

180/70 г ...........235

Люля-кебаб з баранини
(Молода баранина з додаванням припущеної цибулi,

свiжої кiнзи, петрушки та традицiйних грузинських спецiй)

Mutton lulya-kebab
(Ground mutton with onion, fresh coriander,

parsley and traditional georgian spices)

180/70 г ...........195

Люля-кебаб з телятини
(Молода телятина з додаванням припущеної цибулi,

свiжої кiнзи, петрушки та традицiйних грузинських спецiй)

Veal lulya-kebab
(Ground veal with onion, fresh coriander,

parsley and traditional georgian spices)

180/70 г ...........195

Шашлик з баранини
(Шматочки баранини, маринованi у соусi

з червоної грузинської аджики та пiкантної зiри)

Mutton shashlik
(Mutton pieces marinated in red georgian

adjika and spicy jeera sauce)

180/70 г ...........395

Шашлик з телятини
(Шматочки телячої вирiзки, маринованi
у фiрмовому маринадi з не гострої червоної аджики)

Veal shashlik
(Veal roast pieces marinated 
in special marinade with not sharp red adjika)

180/70 г ...........395

Шеф рекомендує / Recommended by chef



ГРИЛь-МЕНЮ
GRILL-MENU

Каре телятини /*вагова страва/

Veal rack /price per 100 grammes/

100 г ...........175

СОУСИ / SAUCES

Каре ягняти /*вагова страва/

Rack of lamb /price per 100 grammes/

100 г ...........235*

Сацебелi
(Пряний томатний соус
до хiнкалi, смаженого
та вiдварного м’яса)

Satsebeli
(Piquant tomato sauce
for khinkali, fried
and boiled meat)

40 г ...........25

Наршараб
(До страв з риби)

Narsharab
(For fish dishes)

40 г ...........40

Сирний
(До шотi)

Cheese
(For shoty)

40 г ...........40

Ткемалi
(До хiнкалi, м’яса та риби)

Tkemali
(For khinkali, meat and fish)

40 г ...........25

Зелена аджика
(До вiдварного та смаженого м’яса)

Green adjika
(For boiled and fried meat)

40 г ...........25

Аджика
(До хiнкалi, вiдварного
та смаженого м’яса)

Adjika
(For khinkali, boiled
and fried meat)

40 г ...........25

Мацонi
з зеленню
та часником
(До припущеної риби
та м’яса)

Matsoni
with greens
and garlic
(For boiled fish and meat)

40 г ...........25

Шеф рекомендує / Recommended by chef

Вегетарiанська страва / Vegetarian dishes



ГАРНІРИ
GARNISH

Картопля,
смажена по-домашньому

на пательнi
(Тонкi шматочки картоплi, смаженi з салом та цибулею)

Home-style fried potatoes
(Thin potatoe slices fried with salo and onion)

250 г ...........62

Вiдварна картопля
з пiдчеревиною
(Подається на кеци)

Boiled potatoes with bacon
(Served on ketsi)

255 г ...........68

Рис з овочами та базилiком фрi
(Рис, морква, перець солодкий, цибуля)

Rice with vegetables
and fried basil

(Rice, carrot, sweet pepper, onion)

200/10 г ...........59

Овочi гриль
(Обсмаженi на грилi кружальця баклажану, цукiнi, цибулi, 
помiдору, скибочки солодкого перцю та шампiньйони)

Grilled vegetables
(Grilled rings of eggplant, zucchini, onion, tomatoes,
sweet pepper wedge and champignons)

200 г ...........110

Шеф рекомендує / Recommended by chef

Вегетарiанська страва / Vegetarian dishes



ДЕСЕРТИ
DESSERTS

Горiховий пирiг
пiд бiлим шоколадом
Walnut cake
under white chocolate
120 г ...........135

Пирiг з яблуками, горiхами, 
корицею та морозивом
Apple cake with walnuts,
cinnamon and ice-cream
155/50 г ...........85

Гарбузовий чiзкейк
Pumpkin 

cheesecake
155/50 г ...........85

Шоколадний хiнкалi 
Chocolate khinkali

125 г ...........115

Шеф рекомендує / Recommended by chef



ДЕСЕРТИ
DESSERTS

Морозиво на ваш вибiр
(Нiжне морозиво у вафельному кошику)

Ice-cream оf your choise
(Tender ice-cream in waffle basket)

100/30 г ...........64

Чурчхела
Churchhela
100 г ...........115

Пахлава бакiнска
з волоським горiхом

(Найтонше лиcткове тiсто, просочене медом
з дрiбно меленим волоським горiхом)

Bakinskay baklava
with walnut

(Thin puff dough with honey and walnuts)

50 г (1 шт) ...........45

Шеф рекомендує / Recommended by chef

Вегетарiанська страва / Vegetarian dishes


