დილის საუზმე /Breakfast

საუზმე პანორამა/ Breakfast Panorama 26.00
ომლეტი /OMELETTE 7.00
(ყველი,სოკო,პომიდორი,ბეკონი)
შვრიის ფაფა / Oatmeal 8.00
ხაჭოს ბლინები/ Cottage cheese pancakes 13.00

აპეტაიზერი

ბადრიჯანი ნიგზვით/ Eggplants with Walnuts 15.00
(eggplant, walnut, pomegranate)

ქართული ყველის ასორტი/ASSORTIMENT OF GEORGIAN CHEESE 20.5
(Imereti cheese, Sulguni, Smoked sukgun, Cheese Adjara, Walnut, Kuraga)
ევროპული ყველის ასორტი/Assorted European Cheese 35.00

(Gauda, Roquefort, Cheddar, Parmesan, honey, Grapes, Pear)
ბრუსკეტა კლასიკური/ Classic Bruschetta 15.00
ფხალის ასორტი/ Assorted Pkhali 18.00
(Walnut, Spinach, Beets, Leek)
ზეთისხილი/ Assorted Olive 8.5

სალათი/Salad

ცეზარი ქათმით/Salad Caesar with chiken 22.00
(Chicken fillet, Caesar sauce, Romano,Parmesan)
ცეზარი კრევეტით/Prawn Caesar Salad 35.00
(Shrimp, Caesar sauce, Romano, Parmesan)
მწვანე სალათი/Green Salad 15.00
(Romano, Balsamic vinegar, olive, Oregano)
ქართული სალათი/Georgian Salad 10.00
(tomato, Cucumber, Basil, Vinegar)
ქართული სალათი ნიგზვით/ Georgian Salad 16.00
(tomato, Cucumber, Basil, Vinegar, Walnut)
რუკოლას სალათი კრევეტით/Arugula salad with ჰ32.00
(Arugula, tomato, Avocado caramelized, honey, Soy sauce)
ტერენეცა/Tenerezza Salad 15.00
(Chicken fillet, Cucumber, lettuce,Ham, Bulgarian)
ბერძნული სალათი/GREEK SALAD 17.00
(Cucumber, tomato, lettuce, Feta)

Soup
ჩიხირთმა/Chikhirtma 20.00
სოკოს კრემ სუპი/Mushroom cream Soup 16.00
ქათმის წვნიანი ფუზილით/ Chicken soup 15.00
მინესტრონე/ Minestrone Soup 16.00

Hot dishes

ოჯახური ღორის ხორცით / Ojakhuri with Pork 20.00
ოჯახური საქონლის ხორცით/Ojakhuri with Beef 24.5.
(Beef, potato, spices, herbs)
ხბოს ჩაშუშული/Chashushuli 21.00
ტაბაკა/Chicken Tabaka 25.00
ჩქმერული/Chicken Chkmeruli 27.00
ნიგვზიანი ხარჩო / Walnut kharcho with beef 30.00
ქათმის სტეიკი /Chicken Steak 27.5
სოკო კეცზე 13.00
სოკო კეცზე სულგუნით 20.00
ხბოს ჩაქონდრილი/ Chaqondrili 30.00
ჟულიენი ქათმის/ CHICKEN JULIENNE 16.00
რიბაი სტეიკი სოკოს სოუსით 55ლ

პასტები

პასტა კარბონარა/Carbonara 20.00
პენე კვადრო/Penne Quattro 23.00
ბოლონეზე / bolognese 21.00
ფეტუჩინი სოკოთი და ქათმით 21.00

Baked
იმერული ხაჭაპური /Imeretian Khachapuri 17.00
მეგრული ხაჭაპური/Megrelian Khachapuri 22.00
აჭარული ხაჭაპური/Adjarian Khachapuri 17.5
ხაჭაპური შამფურზე/Khachapuri on a spit 16.50
პიცა მარგარიტა/Pizza Margherita 21.00
პიცა პეპერონი / Pizza Pepperoni 26.00
პიცა ოთხი ყველით /Pizza with 4 cheeses 22.00
პიცა პროშეტო /PROSCIUTTO PIZZA 25.00
პური /Bread 6.00
მჭადი 3.00

ზღვის პროდუქტი
მიდიები ყველის სოუსით/Mussels with cheese sauce 32.50
სამეფო კრევეტები/Royal shrimp 40.00
ბარაბულკა /Barabulka 35.0
დორადო ბრინჯის გარნირით/Dorado with rice garnish 34.5
კალმახი ნიგვზით 26.5
კალმარის რგოლები 23.00

მაყალი

ორაგული მაყალზე 41.30
მიქს ქაბაბი 17.50
ღორის მწვადი /Pork BBQ 20.00
ქათმის მწვადი /Chicken BBQ 14.00
ბურვაკის ნეკნი/Burvak rib 24.00
ხბოს მწვადი/Veal BBQ 27.00
ღორის სუკი/Pork loin 18.50
კარეიკა/Kareika 22.50
ბოსტნეული მაყალზე /Vegetables on the grill 17.00

გარნირი

კარტოფილი ფრი/ French Fries 8.00
კარტოფილი მექსიკურად / Mexican Potatoes 12.00
ბრინჯი ბოსტნეულით/rice with vegetables 10.50
კარტოფილის პიურე /Potato Puree 7.00
კარტოფილი ოჯახურად 9.00
რატატუი/Ratatouille 14.00

სენდვიჩი

ბურგერი პანორამა/Burger Panorama 32.00
ბურგერი ქათმის ხორცით /Burger with chicken 18.50
ქლაბ სენდვიჩი/Club Sandwich 19.00

სნექები

ქათმის ნაგეცი/Chicken nugget 17.00
ნივრიანი პურები 10.00
ქათმის ფრთები /Chicken wings 17.5

სოუსები
ტყემალი / Tkemali 6.00
საწებელი/ Satsebeli 6.00
ბაჟე/ Bazhe 14.00
ნაშარაფი / Marsharab 12.00

ყველის სოუსი /Cheese sauce 14.00
ტკბილცხარე სოუსი/Sweet and sour sauce 14.00

დესერტი

პანაკოტა /PANNACOTTA 15.00
ტირამისუ/TIRAMISU
17.00
ფონდანტე /Fondante 18.50
ხილის ასორტი/Assorted fruits 25.00
ნაყინი/ICE CREAM 12.00

