
ცხელი კერძები 

ქათამი ფრანგულად (100გრ) 4

ქათმის შნიცელი  კარტოფილის პიურეთი (100გრ) 3.3

ატრია ქათმის ფილეთი (100გრ) 4.4

ქათმის ფილე ბოსტნეულით, პამიდორის და 
ნაღების სოუსში (100გრ)

4.4

ქათამის ფილე კარტოფილით, ყაბაყით და ნაღების 
სოუსით (100გრ)

3.9

საქონლის ხორცი ავსტრიულად (100გრ) 4.9

ბოლონეზე (100გრ) 6.2

კარბონარა (100გრ) 4.7

ხბოს ჩაშუშული (100გრ) 4.9

ხბოს ჩაქაფული (100გრ) 6.2

ოსტრი საქონლის  (100გრ) 5.7

შემწვარი წიწილა( 8 ნაჭერი) 32

შემწვარი გოჭი (6კგ) 220

შემწვარი კალმახი (250გრ/300გრ) 14

ქაბაბი  (150გრ ნედლი ხორცი) 8

ღორის მწვადი(350გრ  ნედლი ხორცი) 13.5

ქათმის მწვადი(300გრ  ნედლი ხორცი) 10.5

ხბოს მწვადი(300გრ  ნედლი ხორცი) 18.5

ტოლმა ვაზის ფოთოლში 1ც 40გრ 2

ღორის ხორცი ოჯახურად (100გრ) 2.9

ქათამი ბრინჯით აზიურად (100გრ) 3.2

კალმახა სოკო ჩაშუშული (100გრ) 3.3

კარტოფილი ოჯახურად (100გრ) 2

ელარჯი (100გრ) 3

ბრინჯი ქამა  სოკოთი (100გრ) 3

მაკარონი პენე  სოკოთი და გაუდათი (100გრ) 3

მაკარონი პენე გაუდას ყველით (100გრ) 2.8

შემწვარი ქამა სოკო სულგუნით 1ც.  30გრ 1.7

ბოსტნეულის რაგუ (100გრ) 2.5

ტკბილი ფლავი (100გრ) 2.3



ცივი კერძები, სალათები 

საქონლის ხორცის სალათა (100გრ) 6

საქ.ხორცის და სოკოს სალათა (100გრ) 6.8

ქათმის სალათა (100გრ) 4.7

შემწვარი ქათმის და სოკოს სალათა (100გრ) 4.9

სალათა ცეზარი (100გრ) 3.5

ქათამი  ბაჟეში  (100გრ) 3.4

საცივი ქათმით (100გრ) 3.1

საქონლის ენა (100გრ) 4.4

კუჭმაჭი ნიგვზით (100გრ) 3.9

შაშხის და გაუდას სალათა (100გრ) 4.6

კიტრი პამიდვრის სალათა  (100გრ) 2.3

ბერძნული სალათა (100გრ) 2.9

წითელი კომბოსტოს სალათა (100გრ) 2.6

კიტრის და რუკოლას სალათა (100გრ) 3.7

კიტრის და ბოლოკის სალათა (100გრ) 2.4

ლობიოს სალათა სიმინდით (100გრ) 3.4

ყვავილოვანი კომბოსტოს სალათა (100გრ) 3.1

კიტრი პამიდორის სალათა გებჟალიას ბურთებით 

(100გრ)
2.9

ქამა სოკოს სალათა 3.9

ლობიო კახურად (100გრ) 2.9

ბადრიჯანი სულგუნით და პომიდორით (100გრ) 3.2

ბადრიჯანი სუნელებში  (100გრ) 2.4

სულგუნი ნადუღით  (100გრ) 2

გებჟალია  (100გრ) 3.2

ოლივიე   (100გრ) 2.5

ზღვის პროდუქტი

პაელია (100გრ) 10.2

ორაგულის შემწვარი ფილე ნაღებით (100გრ) 16.1

პასტა ორაგულით (100გრ) 11.6

კალმახი მაყვლის სოუსში (100გრ) 5

ორაგულის სალათა (100გრ) 10.2

თინუსის სალათა (100გრ) 4.2

ზღვის პროდუქტის სალათა (100გრ) 7.6



ორაგულის მწვადი(300გრ ნედლი ხორცი) 35

ნიგვზიანი სალათები და ფხალეული

ისპანახი ნიგვზით (100გრ) 3.2

ჭარხალი ნიგვზით (100გრ) 3.2

ბადრიჯანი ნიგვზით (100გრ) 3.4

წითელი ბულგარული ნივზით (100გრ) 3.6

სტაფილოს სალათა ნიგვზით (100გრ) 2.9

კიტრი პამიდვრის სალათა ნიგვზით (100გრ) 2.6

პრასი ნიგვზით (100გრ) 3.1

კომბოსტო ნიგვზით (100გრ) 2.8

ქამა სოკო ნიგვზით (100გრ) 3.8

ლობიო ნიგვზით  (100გრ) 3.8

გარნირები

კარტოფილის პიურე (100გრ) 2.1

კარტოფილი ფრი (100გრ) 3.5

წიწიბურა (100გრ) 2.1

ბრინჯი (100გრ) 2

შემწვარი ბრინჯი ბოსტნეულით (100გრ) 2.8

მაკარონი (100გრ) 2.3

კარტოფილი მექსიკურად  (100გრ) 3.1

ასორტები

ყველის ასორტი(250გრ) 8.5

მჟავის ასორტი(300გრ) 4

ხილის ასორტი(1კგ) 15

სხვა

წითელი ხიზილალა და კარაქი 40გრ 17

ზეთის ხილი პორცია 10ც 3

მჭადი(100გრ) 1.6

თონის პური 2

წვნიანი 

ჩიხირთმა (200გრ) 6.3

ბულიონი ქათმის (200გრ) 6.3

ოსპის წვნიანი (200გრ) 4.3

ბარდის წვნიანი (200გრ) 4



მაკარონი პენეს  წვნიანი (200გრ) 3.9

ბორში საქ. ხროცით (200გრ) 4.9

სოკოს წვნიანი (200გრ) 4.6

ბოსტნეულის წვნიანი  (200გრ) 4.7

სოუსები

ნივრიანი მაწონის სოუსი (100გრ) 2

გუაკამოლეს სოუსი (100გრ) 7

მექსიკურის სოუსი (100გრ) 3

აჯიკის სოუსი (100გრ) 2.3

ბაჟეს სოუსი (100გრ) 3.5










