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KIDS FAVORITES თქვენი პატარებისთვის

HAM 'N' CHEESE PIZZA
პიცა ლორით და ყველით 

10 GEL

FRIED CHICKEN TENDERS

შემწვარი ქათმის ხორცი საფანელში  

Served with mashed potatoes and ketchup, sweet 
French fry BBQ or honey mustard sauce

კარტოფილის პიურე, კეტჩუპი, ფრი,  BBQ ან თაფლის 
და მდოგვის სოუსი

16 GEL

“FISH-N-CHIPS”

თევზის ჩიფსი 

Crispy fried tender fillet, potato  free, caper-tartar sauce

 შემწვარი თევზის ფილე, ფრი, კაპერსი -ტარტარ სოუსი

PUPPY DOG

მინი ჰოთ-დოგი 

Mini hot dog in a bun with ketchup and fries
მინი ჰოთ-დოგი, კეტჩუპი და ფრი

10 GEL

20 GEL

TINY BURGER
მინი ბურგერი 

Plain mini burger with tomato, salad leaf and fri
მინი ბურგერი,პომიდორი, სალათის 

ფოთლები და ფრი

16 GEL

MAC AND CHEESE

მაკარონი ყველით

Pasta and cheese baked with cauliflower florets 
მაკარონი, ყველი,  ყვავილოვანი კომბოსტო

12 GEL

THE RED SPAGHETTI

 წითელი სპაგეტი 

Spaghetti pasta with creamy tomato sauce and grated 
parmesan cheese

სპაგეტი ნაღების და პომიდვრის სოუსით, ყველი პარმეზანი

12 GEL

FRENCH FRIES 
კარტოფილი ფრი 

Caper-lemon remoulade
კაპერსის და ლიმონის სოუსი

10 GEL

SOMETHING SWEET  დესერტი 

NEW YORK CHEESECAKE

 ჩისქეიქი ნიუ-იორკი 

Cheesecake ice cream, graham cracker crust, strawberry sauce
ჩისქეიქი ვანილის ნაყინით და მარწყვის სოუსით

14 GEL

FRESH CUT FRUITS

დაჭრილი ხილის ასორტი 

Hand-cut seasonal fruits, honey-yoghurt sauce,
სეზონური ხილი, თაფლის და ნაღების სოუსი

10 GEL

CAKE OF THE DAY
დღის ნამცხვარი 

12 GEL

FRESH FRUIT TART
ახალი ხილის ტარტი 

13 GEL

TIRAMISU
ტირამისუ

13 GEL

SELECTION OF GEORGIAN OR 
INTERNATIONAL CHEESES
ქართული ან შერეული ყველის სელექცია

14/26 GEL

SELECTION OF ICE CREAM 
ნაყინის არჩევანი 5 Gel

5 GEL F O O D S



CRISPY GEORGIAN GREEN SALAD 

ქართული სალათი ცოცხალი ბოსტნეულით 

Cucumber, tomatoes, onion and fresh herbs with olive oil

კიტრი, პომიდორი, ხახვი და ახალი მწვანილი ზეითუნის ზეთით

10 GEL

IMERULI CHEESE SALAD 

იმერული ყველის სალათი

Assortment of young leaf salads and herbs, including Imeruli 
served with olive citrus dressing

12 GEL

სალათის ფოთლები, მწვანილი, იმერული ყველი და ციტრუსის დრესინგი

CLASSIC CAESAR SALAD 18 GEL
კლასიკური ცეზარი ბეკონით

CAESAR SALAD WITH SHRIMPS 
ცეზარი კრევეტებით 

CAESAR SALAD WITH CHICKEN 16 GEL
ცეზარი ქათმით  

Crispy Romaine lettuce tossed in a Caesar dressing, served with pork 
bacon crunchy croutons and parmesan cheese boiled egg
სალათის ფოთლები ცეზარის სოუსით, პურის კრუტონები, 
პარმეზანის ყველი და მოხარშული კვერცხი 

WARM ROASTED VEGETABLE SALAD
Grilled vegetable salad with olive and a touch of garlic
შემწვარი ბოსტნეულის სალათი
გრილზე შემწვარი ბოსტნეული ზეთისხილით და ნივრით

10 GEL

SLICED NORWEGIAN SMOKED SALMON
On creamed horseradish topped with capers and lemon oil with toast 
შებოლილი ორაგული კაპერსი, ცხარე სოუსი, ზეთი, ტოსტი

35 GEL

SALADS სალათები

SANDWICHES AND BURGERS სენდვიჩები და ბურგერები
All sandwiches and burgers come with French fries გარნირი კარტოფილი ფრი

GRILLED BACON LETTUCE AND TOMATO SANDWICHES 

სენდვიჩი ბეკონით, პომიდვრით და სალათის 
ფოთლებით 

Crispy pork bacon, lettuce and tomato on rye bread with salad cream dip

ბეკონი, პომიდორი, სალათის ფოთლები

16 GEL

BUFFALO CHICKEN WRAP

ქათმის როლი 

Fried chicken tenders, roasted tomatoes and - grilled bell Peppers 
in a flour tortilla wrapper, served with Tzatziki Herb Yogurt Sauce and 
mixed green salad

შემწვარი ქათამი, სალათის ფოთლებით, 
ბულგარული წიწაკა შემწვარი არაჟნის სოუსით

18 GEL

OUR BISTRO CHICKEN CLUB

ქათმის ქლაბ სენდვიჩი 

Zesty triple - decker with roast chicken, pork bacon, lettuce, tomato, 
and fried egg

შემწვარი ქათამი, ბეკონი სალათის 
ფოთლები, პომიდორი და შემწვარი კვერცხი 

18 GEL

PREMIUM BEEF BURGER

პრემიუმ ბურგერი საქონლის ხორცით 

Grilled, with a side salad and homemade coleslaw

მომზადებული გრილზე, მინი კომბოსტოს სალათით

22 GEL

PIZZA (25 Minutes) პიცა (მომზადების დრო 25 წუთი)

QUEEN MARGHERITA 

პიცა მარგერიტა

With the traditional topping of vine ripe tomatoes, basil and mozzarella
პომიდვრის სოუსი, ბაზილიკო და ყველი მოცარელა

15 GEL

PIZZA FOR MEAT LOVERS 

პიცა ხორცის მოყვარულთათვის 

Topped with tomato, mozzarella cheese, basil and spicy Pork pepperoni 
and chicken, turkey ham

პომიდორი, ყველი მოცარელა, პეპერონი, ქათამი, ინდაურის ლორი

19 GEL

GOURMET VEG 

ბოსტნეულის პიცა 

Mushrooms and grille vegetable traditional “pesto “served with chilly 
flacks and olive oil & mozzarella 

სოკო, გრილზე ბოსტნეული, პესტოს სოუსი, წიწაკა და ზეითუნი

16 GEL

CHICKEN TIKKA MASALA

პიცა ქათმის ხორცით

Combination of Indian spice chicken tomato sauce, coriander, 
onion, and garlic butter

ინდური ცხარე ქათმის ხორცის პომიდვრის სოუსის მიქსი, 
ქინძი, ხახვი, ნივრიანი კარაქი

18 GEL

KHACHAPURI BAR ხაჭაპურის არჩევანი

IMERULI KHACHAPURI
იმერული ხაჭაპური 

12 GEL

ADJARULI KHACHAPURI
აჭარული ხაჭაპური 

14 GEL

MEGRULI KHACHAPURI 
მეგრული ხაჭაპური 

14 GEL

PASTA მაკარონი

SPAGHETTI BOLOGNAISE

სპაგეტი ბოლონეზეს სოუსით 20 Gel

Minced Beef in a delicate brown tomato flavored sauce

გამოტარებული ხორცის და პომიდვრის სოუსით

20 GEL

TAGLIATELLE PENNE AL LA PUTTANESCA 
OR CARBONARA

ტაგლიატელე პენე ალა პუტანესკა ან 

კარბონარა 

Olive oil, garlic, red crushed chili and 
tomato sauce, pork bacon, fresh basil

ზეითუნის ზეთი, ნიორი, პომიდვრის სოუსი, წიწაკა, ბეკონი, 
ფრეში ბაზილიკო

20 GEL

FETTUCCINE WITH CHICKEN MUSHROOM SAUCE
Tender morsels of chicken breast simmered in a creamy 
mushroom sauce
ფეტუჩინი ქათმის და სოკოს სოუსით 
ქათმის ხორცი ნაღების და სოკოს სოუსი

20 GEL

32 GEL


