
MOJITO   მოხიტო 
Rum, mint, lime, sugar syrup, topped with soda
Ⴐომი, პიტნა, ლაიმი, შაქარი და სოდა

18  GEL

LONG ISLAND ICE TEA 
ლონგ აილენდი 
Bacardi, tequila, gin, vodka, Cointreau, lemon juice, and 

sugar syrup topped with cola

ბაკარდი, ტეკილა, ჯინი, არაყი, კუანტრო, ლიმონის წვენი, 
შაქრის სიროპი, კოკა კოლა

20  GEL

PINA COLADA პინა კოლადა 
Rum, pineapple juice, coconut cream

თეთრი რომი, ანანასის წვენი, ქოქოსის კრემი

18  GEL

MARGARITA მარგარიტა 
Tequila, Cointreau and lime served with salt on the glass's rim

ტეკილა, კუანტრო და ლიმონი

18  GEL

VIRGIN COCKTAILS   უალკოჰოლო კოქტეილები

CAIPIROSKA კაიპიროსკა 
Vodka, lemon chunks and brown sugar

არაყი, ლიმონი და ყავისფერი შაქარი

16  GEL

SEX ON THE BEACH  სექს ონ ზე ბიჩ 
Vodka, peach liquor, orange juice & cherry juice

არაყი, ატმის ლიქიორი, ფორთოხლის წვენი და ალუბლის წვენი

17  GEL

GPH ჯორჯია პალასი 
Bacardi, vodka, Malibu, Blue Curacao, pineapple juice

ბაკარდი, არაყი, მალიბუ, ბლუ კურასაო, ანანასის წვენი

20  GEL

VIRGIN MOJITO  ვირჯინ მოხიტო 
Muddled mint leaves, sugar, lime topped with soda

პიტნის ფოთლები შაქართან, ლიმონთან და სოდასთან ერთად

10  GEL

MORNING STAR  მორნინგ სტარი 
Pineapple juice, milk & grenadine syrup

ანანასის წვენი, რძე და გრენადინის სიროფი

10  GEL

BANANA COLADA  ბანანა კოლადა 
Fresh banana, pineapple juice, coconut syrup

ახალი ბანანი, ანანასის წვენი, ქოქოსის სიროფი

10  GEL

COCKTAILS   კოქტეილები

BLENDED SCOTCH
შერეული შოტლანდიური ვისკი

 40 ml

CHIVAS REGAL 12 YEARS    ჩივას რეგალი 12წ   20 GEL

J.W. GOLD LABEL 

ჯონი ვოლკერი გოლდ ლეიბელი
22 GEL

J.W. RED LABEL 
ჯონი ვოლკერი რედ ლეიბელი

10 GEL

BOURBON- RYE  & IRISH WHISKY 
კანადური ამერიკული და ირლანდიური ვისკი

JACK DANIELS ჯეკ დენიელსი 14 GEL

JAMESON ჯეიმსონი 15 GEL

BRANDY ბრენდი  40 ml

SARAJISHVILI X.O     სარაჯიშვილი X.O. 26 GEL

SARAJISHVILI V.S.    სარაჯიშვილი V.S. 12 GEL

APERITIFS  აპერიტივი

MARTINI BIANCO მარტინი ბიანკო  10 GEL 100 ml

MARTINI ROSSO მარტინი როსო 10 GEL 100 ml

MARTINI EXTRA DRY 

მარტინი ექსტრა დრაი 
 100 ml 10 GEL

CAMPARI კამპარი 50 ml 10 GEL

BEER ლუდი 
ARGO არგო 6 Gel 6 GEL

HERZOG ჰერცოგი 6 Gel 6 GEL

ARGO PLATINUM PILSNER
არგო პლატინუმ პილსნერი 7 Gel

7 GEL

HOEGAARDEN WHITE (Belgium)

ოეგარდენი თეთრი (ბელგია) 11 Gel
11 GEL

BECK’S BLUE NON-ALCOHOLIC (Germany)

ბექსი ბლუ უალკოჰოლო (გერმანია) 6 Gel

6 GEL

LEFFE BLOND (Belgium)

ლეფე თეთრი (ბელგია) 12 Gel

12 GEL

CORONA (Mexico)   კორონა (მექსიკა) 10 Gel 10 GEL

WHITE WINE თეთრი ღვინო

35 GELRKATSITELI TBILVINO 

რქაწითელი თბილღვინო
8 GEL

TVISHI TBILVINO 
ტვიში თბილღვინო

50 GEL

GORULI MTSVANE CHATEAU MUKHRANI 
გორული მწვანე შატო მუხრანი

60 GEL15 GEL

RED WINE წითელი ღვინო

TELURI SAPERAVI TELIANI VALLEY 
თელური საფერავი თელიანი ველი

52 GEL12 GEL

SAPERAVI TBILVINO

საფერავი თბილღვინო

42 GEL10 GEL

KINDZMARAULI TBILVINO 
ქინძმარაული თბილღვინო

70 GEL

შამპანიური და შუშხუნა ღვინო

CHAMPAGNE-SPARKLING WINE

55 GEL10 GELBAGRATIONI BRUT    ბაგრატიონი ბრუტი

60 GEL12 GELBAGRATIONI ROSÉ    ბაგრატიონი როზე 

200 GELTAITTINGER BRUT    თეთინჯერი ბრუტი 

250 GELTAITTINGER ROSÉ    თეთინჯერი როზე 

SINGLE MALT ერთალაოიანი ვისკი

GLENMORANGIE “THE ORIGINAL”
გლენმორანჟი “ორიგინალი” 

22 GEL

GLENMORANGIE “LASANTA” 
გლენმორანჟი “ლაზანტა” 

22 GEL

 40 ml



SALADS სალათები

22 GELPREMIUM BEEF BURGER

პრემიუმ ბურგერი საქონლის ხორცით 

Grilled, with a side salad and homemade coleslaw

მომზადებული გრილზე, მინი კომბოსტოს სალათით

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

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

35 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

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

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

KIDS FAVORITES თქვენი პატარებისთვის

HAM 'N' CHEESE PIZZA
პიცა ლორით და ყველით 

10 GEL

PUPPY DOG

მინი ჰოთ-დოგი 

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

10 GEL

“FISH-N-CHIPS”

თევზის ჩიფსი 

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

 შემწვარი თევზის ფილე, ფრი, კაპერსი -ტარტარ სოუსი

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

TINY BURGER
მინი ბურგერი 

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

ფოთლები და ფრი

16 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

OUR BISTRO CHICKEN CLUB
Zesty triple - decker with roast chicken, pork bacon, lettuce, tomato, 
and fried egg

18 GEL

ფოთლები, პომიდორი და შემწვარი კვერცხი 
ქათმის ქლაბ სენდვიჩი შემწვარი ქათამი, ბეკონი სალათის 

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

18 GEL

ქათმის როლი შემწვარი ქათამი, სალათის ფოთლებით, 
ბულგარული წიწაკა შემწვარი არაჟნის სოუსით

Crispy pork bacon, lettuce and tomato on rye bread with salad cream dip
GRILLED BACON LETTUCE AND TOMATO SANDWICHES 16 GEL

სენდვიჩი ბეკონით, პომიდვრით და სალათის 
ფოთლებით ბეკონი, პომიდორი, სალათის ფოთლები

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

10 GEL

CLASSIC CAESAR SALAD 18 GELკლასიკური ცეზარი ბეკონით

CAESAR SALAD WITH SHRIMPS ცეზარი კრევეტებით 

CAESAR SALAD WITH CHICKEN 16 GELცეზარი 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 

32 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

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

COFFEE SELECTION BY “SEGAFREDO”
ყავის არჩევანი “სეგაფრედო”

ESPRESSO  ესპრესო 6 GEL

DOUBLE ESPRESSO  ორმაგი ესპრესო 8 GEL

CAPPUCCINO  კაპუჩინო 7 GEL

CAFÉ LATTE  ლატე 7 GEL

AMERICANO  ამერიკანო 6 GEL

HOT CHOCOLATE  ცხელი შოკოლადი 12 GEL

TURKISH COFFEE  თურქული ყავა 5 GEL

TEA SELECTION    ჩაის არჩევანი 

BLACK TEA – Breakfast, Earl Gray, Darjeeling
შავი ჩაი - საუზმის, ელ გრეი, დარჯელინგი 

5,50 GEL

GREEN TEA - Peppermint  მწვანე ჩაი- პიტნის  5,50 GEL

FRUIT AND HERBAL TEA   
Forest Fruit, Chamomile, Citrus And Lemon 

ხილის და მცენარეული 
კენკრის, გვირილა,  ციტრუსი და ლიმონი , მანგო და ვაშლი

5,50 GEL

SOFT DRINKS გამაგრილებელი სასმელები

COCA COLA, SPRITE, FANTA 
კოკა კოლა, ფანტა, სპრაიტი

4 GEL

SCHWEPPES TONIC შვეფსი ტონიკი 4 GEL

BONAQUA ბონაქუა 2 GEL

BORJOMI SPARKLING ბორჯომი 5 GEL

NABEGLAVI ნაბეღლავი 5 GEL

BURN ბერნი 6 GEL

ICE TEA Lemon, peach and mango & pineapple
ცივი ჩაი ლიმონის, ატმის და მანგო-ანანასის

4 GEL

COCA- COLA COFFEE კოლა ყავით 6 GEL

FRESH JUICE ახლად დაწურული წვენი 10 GEL


