
• ტრადიციული ყველი
   Traditional Cheese
   Традиционный сыр
• სულგუნის ფირფიტა ბოსტნეულის შიგთავსით და პიტნის სოუსით
   Sulguni Plate with Vegetable Stuffing and Mint Sauce
   Пластинки сулугуни с овощной начинкой и мятным соусом
• კიტრი თხილის სოუსით
   Cucumber with Nut Sauce
   Огурец с ореховым соусом
• ტრადიციული სუნელებით შეზავებული დაძენძილი ქათამი
   Ragged Chicken Flavored with Traditional Spices
   Имельченное мясо цыпленка с традиционными специями
• ისპანახის ბურთულა მინი მჭადით
   Spinach Ball with Mini-Mchadi
   Рол шпината с мини-мчади
• ღომის ბურთულა ბაჟეთი
   Ghomi Ball with Bazhe Sauce
   Рол из мамалыги с соусом баже
• ბრუსკეტა ქათმით
   Bruschetta with Chicken
   Брускетта с мясом цыпленка

civi kanape/COLD CANAPES

75 lariani meniu

• გებჟალიის კაპრეზე
   Gebzhalia Caprese
   Капрезе из гебжалии
• საქონლის სალათი
   Beef Salad
   Салат из говядины
• კიტრი და პომიდვრის სალათი ქინძის პესტოთი
   Cucumber and Tomato Salad with Coriander Pesto
   Огурцы и помидоры с пестом из кинзы
• მუხუდოს სალათი შებოლილი ორაგულით
   Chickpea Salad with Smoked Salmon
   Гороховый салат с копченым лососем
• შემწვარი სულგუნის სალათი
   Salad with Fried Sulguni
   Салат с жареным сулгуни

salaTebi/SALADS



75 lariani meniu

• მინი ხაჭაპური
   Mini Khachapuri
   Мини-хачапури
• მინი ლობიანი
   Mini Lobiani
   Мини-лоббиани
• შემწვარი სულგუნის ჩხირები
   Fried Sulguni Sticks
   Жареные палочки сулгуни
• ბოსტნეულის მწვადი ქინძის პესტოთი
   Vegetable Barbecue with Coriander Pesto
   Овощное барбекю с пестом из кинзы
• შემწვარი ქამა სოკო
   Fried Champignons
   Жареные шампинионы
• შებოლილი ნეკნები აჯიკით
   Smoked Ribs with Adjika Sauce
   Копченые ребра с аджикой
• მინი ქაბაბი წითელი ტყემლით
   Mini Kebab with Red Plum Sauce
   Мини-кебаб с красным ткемали
• ვაზის ფოთოთოლში გადახვეული ორაგულის მწვადი  ბროწეულის სოუსით
   Salmon Barbecue Wrapped in Vine Leaf with Pomegranate Sauce
   Шашлык лосося в виноградных листях c гранатным cоусом

cxeli kanape/HOT CANAPES

• მინი ფახლავა
   Mini Baklava
   Мини-Фахлава
• ფელამუში
   Pelamushi
   Пеламуши (десерт из виноградного сока)
• სეზონური ხილი
   Seasonal Fruit
   Сезонные фрукты
• მინი შუ
   Mini Choux
   Мини-шу

deserti/DESSERT



75 lariani meniu

• კენკრის ნაპოლეონი
   Napoleon with Berries
   Ягодный Наполеон
• ნიგვზიანი რულეტი
   Walnut Roll
   Рулет с грецкими орехами

• ლიმონათი
   Lemonade
   Лимонад
• წყალი
   Still Water
   Bода
• ღვინო საფერავი
   Wine Saperavi
   Вино Саперави
• ღვინო რქაწითელი
   Wine Rqatsiteli
   Вино Ркацители

sasmelebi/BEVERAGES


