
Georgian Supra Menu 

Cold dishes 

ცივი კერძები 

Freshly baked Georgian bread basket/პურეული 

Shot bread, corn bread, Chvishtari (mchadi) 

ახლად გამომცხვარი ქართული პური ,მჭადი, ჭვიშდარი  

 

Georgian cheese plate/ქართული ყველის ასორტი 

 
Cheese: Sulguni, sulguni smoked, imeruli, Georgian cream cheese nadughi 

სულიგუნი. იმერული,შებოლილი სულგუნი, ნადუღი  

Georgian appetizer/ქართული აპეტაიზერი 

Walnuts stuffed eggplant, bell pepper, Beetroot and spinach 

ქართული ფხალეულის ასორტი (ბადრიჯანი, ბულგარული, ჭარხალი, ისპანახი ნიგვზით) 

 

 

Fish plate/თევზეულის ასორტი 

Smoked salmon, red caviar and cream cheese swerved with cappers and dill 

შებოლილი ორაგული, წითელი ხიზილალა მდნარი ყველით, კაპერსითა და კამით 

 

 

 

 

House Pickled Vegetables/მჟავეულის ასორტი 

Red cabbage, pepper, cucumber pickles, jonjoli (Staphylea) 

წითელი კომბოსტო, წიწაკა, კიტრის მწნილი, ჯონჯოლი 



 

Traditional tomato cucumber salad/ტრადიციული კიტრი პომიდვრის სალათი 

Sliced vegetables with Georgian spices and tarragon dressing 

დაჭრილი ბოსტნეული ქათული სანებლებითა და ტარხუნის სოუსით 

Kuchmachi/კუჭმაჭი 

Georgian beef liver salad 

საქონლის ხორცის სალათი  

Chicken tabaka/ტაბაკა 

Ajika glazed   pan-fried chicken 

აჯიკაში ამოვლებული შემწვავრი ქათამი 

Trout fish/კალმახი 

Pan -roasted fresh local trout 

ადგილობრივი წარმოების შემწვარი კალმახი 

Loqo kindzmarshi/ლოქო ქინძმარში 

Cat fish in cilantro vinegar sauce 

ლოქო ძმრითა და ქართული სუნელებით 

Suckling pig/შემწვარი გოჭი 

Ajika gleizes backed Suckling pig 

აჯიკაში ამოვლებული შემწვარი გოჭი 

Dressings/სოუსი 

Baje (Walnut & saffron sauce), 

ბაჟე (ნიგვზისა და ზაფრანის სოუსი) 

Plum sauce, Tomato sauce, Adjika, Pomegranate reduction 

ტყემალი, პომიდვრის საწებელი, აჯიკა, ბროწეულის სოუსი 

Assorted marinade olives 

მარინირებული ზეთისხილი 



 

HOT/ცხელი კერძები 

Veal chakapuli/ხბოს ჩაქაფული 

Traditional Georgian tarragon veal stew 

ხბოს ხორცი ტარხუნითა და ქართული სანელებლებით 

 

BBQ 

Pork shashlik/ღორის მწვადი 

Chicken shashlik/ქათმის მწვადი 

Vegetable shashlik/ბოსტნეულის მწვადი 

Quail/მწყერი 

Soko ketsze 

შემწვარი სოკო კეცზე 

Sulguni cheese staffed mushroom 

შემწვარი სოკო კეცზე სულგუნით 

 

Dolma/ტოლმა 

Minced mixed meat roll in grape leaves with yoghurt sauce 

ღორცის ბურთულები ვაზის ფოთლებითა და მაწვნის სოუსით 

Roasted potato/შემწვარი კარტოფილი 

Family style roasted potato with dill 

ოჯახურად შემწვარი კარტოფილი კამით 

Khachapuri ‘imeruli”/იმერული ხაჭაპური 

Traditional Georgian cheese pie 

ტრადიციული ქართული ხაჭაპური 

 



 

 

Pkhlovani/ფხლოვანი 

Georgian traditional spinach pie 

ქართული ტრადიციული ისპანახის ღვეზელი 

 

 

 

SWEET/ტკბილეული 

Chef’s selection of mini cakes/ნამცხვრია ასორტი 

Seasonal sliced fruit plate/ სეზონური ხილის ასორტი 

 

                                                                  Soft drinks/გამაგრილებელი სასმელი 

                                                                                 Lemonade/ლიმონათი 

                                                                                 Still water/წყალი 

                                                                                  Borjomi/ბორჯომი 

 

Wine/ღვინო 

Draft Wine Mtsvane/ჩამოსასხმელი ღვინო მწვანე 

Draft Wine Saperavi/ჩამოსასხმელი ღვინო საფერავი 

                                                                         

 

 

 

 


