სამარხვო მენიუ/FASTING MENU
sawyisi kerZebi/STARTERS
lobiani 9.00
Home baked flat bread stuffed with red beans

kitrisa da pomidvris salaTi kaxuri zeTiTa da mzesumziriT / nigvziT 10.00/12.00
Tomato and cucumber salad with Kakhetian oil and sunflower seeds / walnut
რიზოტოსა და სოკოს ბურთები პომიდვრიანი აჯიკით 14.00
Mushroom arancini balls, tomato ajika
ჭარხლის რიზოტო მწვანე ბარდითა და ხრაშუნა ხახვით 15.00
Beetroot risotto, green peas, crispy onion
ტემპურაში ამოვლებული კრევეტები სოიოსა და ტკბილ - მჟავე სოუსით 23.00/49.00
Prawn tempura, sweet chili and soy sauce
ნიგვზიT Sesunelebuli bostneulis ასორტი ბადრიჯანი, kombosto, Warxali, ბულგარული წიწაკა, prasi და ისპანახი 25.00
Assorted Georgian vegetables with walnut paste - eggplant, bell pepper, cabbage, beetroot, leeks and spinach
wasaxemseblebis nakrebiispanaxi, badrijani, Warxali, wiTeli bulgaruli da xaxvi axladgamomcxvari puriT 28.00
Assortment of Georgian dips -Spinach, eggplant, beetroot, sweet red pepper and confit onion with freshly baked flat bread

cxeli kerZebi/MAIN DISHES

ბოსტნეულის ხარჩო დაბრაწული ღომის ბურთებით 18.00/29.00
Vegetable kharcho, fried ghomi (Georgian polenta)
ჩაშუშული ზღვის პროდუქტები ესპანური შაფრანით 42.00/75.00
Mediterranean seafood stew, Spanish saffron
Savi zRvis lavraki bulgaruli wiwakiTa da Savi zeTisxilis piureTi 32.00/64.00
Black sea fillet of seabass with peperonata and black olive tapenade

garnirebi/SIDE DISHES

ojaxurad Semwvari kartofili xaxviTa da bulgaruli wiwakiT 9.00
Sautée potatoes with onion and sweet peppers
moSuSuli kalmaxa soko mwvaniliT 11.00
Sautée Oyster mushrooms and herbs
Semwvari bostneuli 11.00
Roasted mixed vegetables

deserti/DESSERT

შემწვარი კომში ნიგვზით, სვანური თაფლითა და ვანილის კრემით 11.50
Roasted quince, walnut, Svanetian honey and vanilla cream

პროდუქტების მიმართ ალერგიულობის შემთხვევაში გთხოვთ, წინასწარ აცნობოთ მიმტანს
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your waiter/ess prior to ordering

ფასს ემატება 18% dRg
18% VAT will be added

fiqsirebuli meniu/ Set Menu

nebismieri 2 kerZi 51 GEL/ 2 course for 51 GEL
nebismieri 3 kerZi 58 GEL/ 3 course for 58 GEL
ისიამოვნეთ ჩვენი კერძებით და დააგემოვნეთ ღვინო საჩუქრად !
Enjoy with this set menu a complimentary glass of our house wine White/Red

sawyisi kerZebi/STARTERS

gogris wvniani, gogris moxaluli marcvlebiTa da araJniT
Roast pumpkin soup, toasted seeds, sour cream
დამარინადებული organuli ორაგული, წითელი ხიზილალით, კაიმაღით, მიკრო სალათითa da კარტოფილის ბლინიT
Locally breed salmon, in-house cured, caviar, kaimaghi, microgreens, potato blin
Txis yvelis salaTi, TxiliT, komSiT, mikro salaTiTa da daduRebuli balzamikos ZmriT
Goat cheese salad, Georgian hazelnuts, quince, microgreens, aged balsamic
saqonlis xorcis karpaCio Savi trufeliT, rukolaTi da parmezaniT
Carpaccio of grass feed beef, black truffles, garnish, rocket, parmesan shavings

mTavari kerZebi/MAINS

ადგილზე მომზადებული პასტა, სოკოს naRebiani სოუსით, TeTri RviniT, პარმეზანითა და შავი ტრუფელით
Fresh pasta with wild mushroom, cream, white wine, parmesan, black truffles
grilze Semwvari organuli ორაგულის ფილე და სამეფო კრევეტი ზღვის პროდუქტებით, portugaliuri CorizoTi da
espanuri SafraniT
Organic Salmon, jumbo prawn, calamari, mussels, Portuguese chorizo, Spanish saffron
cxvris neknebi da kupati გამომცხვარი ბადრიჯნით, kaimaRiTa da daduRebuli saferaviT
Best end of lamb, lamb kupati with baked eggplant, kaimaghi and Saperavi jus
შემწვარი ქათამი ნუშის, ფინიკისა და ქონდრის სოუსში, Romis ბურთულებით
Roasted chicken, fried ghomi (Georgian polenta) in a qondari, almond and date creamy sauce
შემწვარი იხვის ფილე კარამელიზირებული მსხლით, ისპანახითა და გოგრის პიურეთი
Margaret of duck, pumpkin puree, comfit pear, tobacco onion, pan jus
saqonlis file karamelizirebuli xaxviT, gamomcxvari pomidvriTa
da pilpilis sousiT
Dry aged fillet of beef with onion comfit, oven roasted tomato and sauce au poivre

deserti/ DESSERT

Ciz qeiqi Turquli tkbileuliTa da fistaCios nayiniT
Turkish delights cheesecake, pistachio ice cream
vaSlis Strudeli dariCinis kremiT
Apple strudel with cinnamon cream
Sokoladis lava romisa da qiSmiSis nayiniT
Valrhona chocolate fondant, rum and raisin ice cream, Georgian nut praline
შემწვარი კომში ნიგვზით, სვანური თაფლითა და ვანილის კრემით
Roasted quince, walnut, Svanetian honey and vanilla cream

პროდუქტების მიმართ ალერგიულობის შემთხვევაში გთხოვთ, წინასწარ აცნობოთ მიმტანს
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your waiter/ess prior to ordering

ფასს ემატება 18% dRg
18% VAT will be added

pureuli/BREADS

პურის კალათა (თეთრი ბაგეტი, უსაფუარო რუხი პური და ქართული შოთი) 4.50
Selection of bread (white baguette, Georgian shoti, white and brown bread)
imeruli/ megruli xaWapuri 10.00/12.00
Imeretian khachapuri/ Megrelian khachapuri (glazed with egg and cheese)
mWadi sulguniTa da pitniT 5.00
Baked mchadi with sulguni cheese and mint

wvnianebi/SOUP

gogris wvniani, gogris moxaluli marcvlebiTa da araJniT 11.00
Roast pumpkin soup, toasted seeds, sour cream
CixirTma 12.00
Chikhirtma - Traditional Georgian chicken soup

starteri/APPETIZERS

kitrisa da pomidvris salaTi kaxuri zeTiTa da mzesumziriT / nigvziT 10.00/12.00
Tomato and cucumber salad with Kakhetian oil and sunflower seeds / walnut
gebJalia dabrawuli RomiT 18.50
Gebjalia cheese with mint in sour cream, fried ghomi (Georgian polenta)
yvelis asorti –imeruli, naduRi sulgunis firfitebSi, sulguni da Sebolili sulguni 23.00
Georgian cheese platter – Imeretian, cottage cheese wrapped in sulguni lists, sulguni and smoked sulguni
ნიგვზიT Sesunelebuli bostneulis ასორტი - ბადრიჯანი, kombosto, Warxali, ბულგარული წიწაკა, prasi და
ისპანახი 25.00
Assorted Georgian vegetables with walnut paste - eggplant, bell pepper, cabbage, beetroot, leeks and spinach
wasaxemseblebis nakrebi-ispanaxi, badrijani, Warxali, wiTeli bulgaruli da xaxvi axladgamomcxvari puriT
28.00
Assortment of Georgian dips -Spinach, eggplant, beetroot, sweet red pepper and confit onion with freshly baked flat bread
Zvalgamoclili qaTmis ruleti sacivis sousiT 30.00
Deboned chicken in satsivi sauce, spice oil and pomegranate
moxarSuli civi xorcis asorti – Roris xorcis ruleti, qaTmis ruleti, xbos kanWi, burvaki 45.00
Selection of cold meats – pork roulade, chicken roulade, veal shin and piglet
Tevzis asorti – damarinadebuli oraguli, moxarSuli zuTxi da wiTeli xizilala 70.00
Fish platter – home cure salmon , boiled sturgeon and red caviar

salaTebi/SALADS

Txis yvelis salaTi, TxiliT, komSiT, mikro salaTiTa da daduRebuli balzamikos ZmriT 22.00
Goat cheese salad, Georgian hazelnuts, quince, microgreens, aged balsamic
salaTi “cezari” qaTmiT / krevetebiT 21.00/24.00
Caesar salad, parmesan, garlic croutons – chicken supreme/ tiger prawns
დამარინადებული organuli ორაგული, წითელი ხიზილალით, კაიმაღით, მიკრო სალათითa da კარტოფილის ბლინიT
24.00
Locally breed salmon, in-house cured, caviar, kaimaghi, microgreens, potato blin
saqonlis xorcis karpaCio Savi trufeliT, rukolaTi da parmezaniT 25.00
Carpaccio of grass feed beef, black truffles, garnish, rocket, parmesan shavings
Sesunelebuli saqonlis sukis salaTi parmezaniTa da karamelizirebuli xaxviT 27.00
Peppered steak salad with parmesan and caramelized onions
პროდუქტების მიმართ ალერგიულობის შემთხვევაში გთხოვთ, წინასწარ აცნობოთ მიმტანს
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your waiter/ess prior to ordering

ფასს ემატება 18% dRg
18% VAT will be added

cxeli qarTuli kerZebi/MAIN GEORGIAN DISHES
tolma vazis foTolSi mobrawuli yveliT, mawvnisa da araJnis sousiT 26.00
Minced meat in wine leaves with gratin cheese, yogurt and sour cream sauce
qaTami tyemlis sousiT 29.00
Char grilled whole chicken in tkemali sauce
Semwvari wiwila araJnisa da Savi qliavis sousiT 29.00
Baby chicken with sour cream and black plum sauce
RumelSi gamomcxvari kalmaxi kamis sousiTa da Semwvari kartofiliT 29.00
Oven backed whole trout with dill pesto and fried potatoes
afxazura kenkris sousiTa da broweuliT 38.00
Apkhazura - Georgian sausage with mix berry sauce and fresh pomegranate
ხბოს ჩანახი - ხბოს ხორცი sezonuri ბოსტნეულით, Canaxis sousiTa da kartofiliT 82.00
Veal chanakhi, classic winter Georgian dish with winter herbs, baked eggplant, tomato and crispy potatoes
moxarSuli burvaki wiTeli tyemlis sousiT, WarxliTa da qinZiT 89.00
Boiled suckling pig with red tkemali sauce, beetroot and coriander

Sef-mzareulis klasikuri kerZebi/ CHEF’S CLASSICS
ადგილზე მომზადებული პასტა, სოკოს naRebiani სოუსით, TeTri RviniT, პარმეზანითა და შავი ტრუფელით
22.00
Fresh pasta with wild mushroom, cream, white wine, parmesan, black truffles
შემწვარი ქათამი ნუშის, ფინიკისა და ქონდრის სოუსში, Romis ბურთულებით 29.00
Roasted chicken, fried ghomi (Georgian polenta) in a qondari, almond and date creamy sauce
შემწვარი იხვის ფილე კარამელიზირებული მსხლით, ისპანახითა და გოგრის პიურეთი 44.00
Margaret of duck, pumpkin puree, comfit pear, tobacco onion, pan jus
grilze Semwvari organuli ორაგულის ფილე და სამეფო კრევეტი ზღვის პროდუქტებით, portugaliuri
CorizoTi da espanuri SafraniT 48.00
Organic Salmon, jumbo prawn, calamari, mussels, Portuguese chorizo, Spanish saffron
cxvris neknebi da kupati გამომცხვარი ბადრიჯნით, kaimaRiTa da daduRebuli saferaviT 52.50
Best end of lamb, lamb kupati with baked eggplant, kaimaghi and Saperavi jus

პროდუქტების მიმართ ალერგიულობის შემთხვევაში გთხოვთ, წინასწარ აცნობოთ მიმტანს
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your waiter/ess prior to ordering

ფასს ემატება 18% dRg
18% VAT will be added

“josperis” grili / JOSPER GRILL

josperi grilisa da Rumelis eleganturi kombinaciaa. naxSiris saukeTeso Tvisebebis gamoyenebiT Cven viRebT wvnian xorcs,
mdidari gemoTi da daxvewili teqsturiT.
Josper is an elegant combination of a grill and an oven in a single machine. By bringing the added value that comes from the firewood
(charcoal) to the raw material, we obtain a perfect texture and juiciness of the meat.

saqonlis file karamelizirebuli xaxviT, gamomcxvari pomidvriTa
da pilpilis sousiT 49.00 (250 gr/gr.)
Dry aged fillet of beef with onion confit, oven roasted tomato and sauce au poivre
josperSi Semwvari xbos, qaTmisa da Roris xorcis asorti- niorsa da karaqSi mobrawuli
kartofiliT, gamomcxvari xaxviT, pomidvriTa da axali tyemliT 57.00
Josper mixed grill - veal, chicken, pork, hand cut chips tossed with garlic and butter, comfit onion, roast beef tomato
and fresh tkemali sauce
argentinuli “ribai” steiki, karamelizirebuli xaxviT, gamomcxvari pomidvriTa
da pilpilis sousiT 67.00 (370 gr/gr.)
Argentinean Rib eye steak with onion confit, oven roasted tomato and sauce au poivre

yvela steiks Tan axlavs Semwvari pomidori, კარამელიზირებული ხახვი da Savi pilpilis krem-sousi
All steaks are served with roasted herb tomato, comfit onion and spicy peppercorn cream sauce

safirmo kerZebi / SIGNATURE DISHES
porcia gaTvlilia ramdenime personaze/ SHARING PLATES

600 gr saqonlis file moSuSuli kalmaxa sokoTi, xraSuna xaxviT, lurji yvelis sousiTa da
wiwakis sousiT 82.00
Chateaubriand, classic cut of fillet, cook to order, sauté oyster mushroom, crispy onion, peppercorn and blue cheese
sauce
wiTel ajikaSi damarinadebuli cxvris neknebi, bostneuliT da gudis yveliT 95.00
Rack of lamb rubbed in red ajika with eggplant, tomatoes, herbs and guda cheese (sheep cheese)
norvegiuli oragulis ruleti, zRvis produqtebiT, karaqiani brokoliTa
da citrusis sousiT 120.00
Norwegian salmon roulade, scallops, tiger prawns, green & black mussels, orange segments, buttered broccoli, citrus
sauce

garnirebi/SIDE DISHES

sawebeli/SAUCE

ojaxurad Semwvari kartofili xaxviTa 9.00
da bulgaruli wiwakiT
Sautée potatoes with onion and sweet peppers

tyemali 3.00
Tkemali – sour plum sauce

moSuSuli kalmaxa soko mwvaniliT 11.00
Sautée Oyster mushrooms and herbs

pomidvris sawebeli 3.00
Tomato sauce

Semwvari bostneuli 11.00
Roasted mixed vegetables

kenkris sawebeli 4.50
Berry sauce

პროდუქტების მიმართ ალერგიულობის შემთხვევაში გთხოვთ, წინასწარ აცნობოთ მიმტანს
If you have any concerns regarding food allergies, please alert your waiter/ess prior to ordering

ფასს ემატება 18% dRg
18% VAT will be added

deserti / DESSERT
kanoli yavis kremiT, Sokoladis natexebiTa da TeTri Sokoladis musiT 11.50
Cannolli with coffee cream and chocolate soil, white chocolate mousse
შემწვარი კომში ნიგვზით, სვანური თაფლითა და ვანილის კრემით 11.50
Roasted quince, walnut, Svanetian honey and vanilla cream
krem-briule madagaskaruli vanilis burboniT 12.00
Crème Brûlée with Madagascar bourbon vanilla
Cizqeiqi Turquli tkbileuliTa da fistaCios nayiniT 12.00
Turkish delights cheesecake, pistachio ice cream
vaSlis Strudeli dariCinis kremiT 12.00
Apple strudel with cinnamon cream
Sokoladis lava romisa da qiSmiSis nayiniT 13.00
Valrhona chocolate fondant, rum and raisin ice cream, Georgian nut praline
daWrili sezonuri xilis asorti 28.00
Sliced seasonal fruit assortment
vanilis, karamelis, amarena, ფისტაჩიოს, kenkris an Sokoladis nayinis burTula 3.00
Homemade ice-cream - vanilla, caramel, amarena, pistachio, berry or chocolate

yava/COFFEE
espreso		
Espresso

5.00

ormagi espreso
Double espresso

7.50

amerikano
Americano

6.00

moka
Mocha

8.50

kapuCino
Cappuccino

7.00

late
Latte

8.00

Turquli yava
Turkish coffee

5.00

civi yava
Iced coffee

6.00

civi yava nayiniT 9.00
Cold coffee with ice-cream
cxeli Sokoladi
Hot chocolate

Cai/ TEA

ronefildis dasayenebeli Cai (porciuli)
Ronnefeldt Tea (Caddy)

8.00

გამაგრილებელი სასმელები
SOFT DRINKS
borjomi, wyaros wyali 		
Borjomi, still spring water
borjomi, mineraluri wyali 0,5
Borjomi, sparkling mineral water
nabeRlavi, mineraluri wyali 0,5
Nabeghlavi, sparkling mineral water
limonaTi (tarxuna, msxali, naRebi,
limoni, yurZeni) 0,5
Lemonade (tarragon, pear, cream, lemon, grape)
koka-kola, laiTi, zero
fanta, spraiti 0,25
Coca-cola, Light, Zero
Fanta, Sprite
safirmo limonaTi 			
Home-made lemonade

7.00

ფასს ემატება 18% dRg
18% VAT will be added

3.00
3.00
3.00
3.50
2.50

8.00

wvenebi/JUICES

200 ml./ml.

ფორთოხალი, ალუბალი, ატამი, ვაშლი,
ანანასი, გრეიფრუტი, ბროწეული, პომიდორი
Orange, cherry, peach, apple, pineapple,
grapefruit, pomegranate, tomato
ფორთოხალი, vaSli, stafilo, გრეიფრუტი
(ახლად dawuruli)
Orange, apple, carrot, grapefruit (Fresh)

aperativi/APERATIF

3.50

9.50

100 ml./ml.

მარტინი როსსო
Martini Rosso
მარტინი ბიანკო 					
Martini Bianco
მარტინი ექსტრა დრაი
Martini Extra Dry

8.00

კამპარი
Campari

9.50

8.00
8.50

arayi/VODKA

50 ml./ml.

absoluti
Absolut Blue
xilis arayi (komSi, feixoa)
Fruit vodka ( Quince, Feijoa)
smirnovi Savi 					
Smirnoff Black
ბელვედერი					
Belvedere
გრეი გუსი
Grey Goose
beluga
Beluga

tekila/TEQUILA

8.50
11.50
11.50
13.00

6.00
6.50
13.00

50 ml./ml.

ჭაჭა მუხაში დავარგებული, მარანული
Chacha in oak, Maranuli
WaWa saferavi, Telavis Rvinis marani
Chacha saperavi, Telavi Wine Cellar
ჭაჭა (ელიტარული), თელავის Rvinis მარანი
Chacha Elite, Telavi Wine Cellar
„ორო“ ჭაჭა
Oro Chacha
WaWa klasikuri Sato muxrani
Chacha classic Château Mukhrani

50 ml./ml.

jeimsoni 				
Jameson
ჯეკ დენიელსი
		
Jack Daniels
ჩივას რეგალი 12 წლიანი
Chivas Regal 12 years
ჯიმშერი		
Jimsher
ჯონი ვოლქერი, შავი
Johnnie walker, black
ჩივას რეგალი 18 წლიანი
Chivas Regal 18 years
ბუშმილსი 10 წლიანი
		
Bushmills 10 year malt
გლენფიდიხი 15 წლიანი
Glenfiddich 15 years
გლენმორანჟი ორიგინალი
		
Glenmorangie Original
კრეგანმორ მალტი
		
Cragganmore single malt
ლაგავულინ 16 წლიანი
Lagavulin 16 years
ჯონი ვოლქერი, ლურჯი
Johnnie walker, blue

9.00
12.00
12.50
12.50
14.00
25.00
16.50
18.00
19.50
20.50
32.00
62.00

8.00

50 ml./ml.

sauza silveri
Sauza Silver
sauza goldi 					
Sauza Gold
ჰოსე კუერვო ტრადიციული
Jose Cuervo Tradicional

WaWa/CHACHA

7.00

viski/WHYSKEY

5.50

koniaki/COGNAC

50 ml./ml.

სარაჯიშვილი, V.S.O.P		
		
Sarajishvili, V.S.O.P
რემი მარტინი V.S.O.P
		
Remy Martin V.S.O.P
სარაჯიშვილი, X.O 		
Sarajishvili, X.O
ჰენესი, X.O
		
Hennessy, X.O
კურვუაზიე X.O
		
Courvoisier X.O

14.00
21.50
29.00
62.00
83.00

ლუდი/BEER
ლოვენბრაუ 0.33
Lowenbrau
კიონიგ პილსნერი 0.5
Konig Pilsner
alublis ludi
Cherry beer

6.00
9.50
10.00
17.00

ფასს ემატება 18% dRg
18% VAT will be added to the final bill

		

		

7.00

		

7.00
10.00

ცქრიალა ღვინო
ბაგრატიონი კლასიკური (მშრალი)

29.00

ბაგრატიონი კლასიკური (ნახევრადმშრალი)

29.00

ბაგრატიონი კლასიკური (ნახევრადტკბილი)

29.00

ბაგრატიონი ძველი რეზერვი (ნახევრადმშრალი)

34.00

ბაგრატიონი ვარდისფერი (ნახევრადtkbili)

36.00

ბაგრატიონი ფაინესტი

98.00

Sampaniuri
Moet and Chandon, საფრანგეთი

230.00

Veuve Clicqout, საფრანგეთი

295.00

Dom Perignon, safrangeTi

690.00

თეთრი მშრალი ღვინო
მწვანე, თელავის ღვინის მარანი

9.50

26.00

მწვანე 2015, ოროველა

61.00

გორული მწვანე 2013, სამეფო რეზერვი, შატო მუხრანი

98.00

გორული მწვანე 2016, შატო მუხრანი

48.00

მანავი kasris 2015, გიუაანი

51.00

მწვანე 2014, ვინივერია

75.00

მწვანე 2014, მუკადო (ქვევრი)

92.00

მწვანე 2014, შალაურის მარანი (ქვევრი)

45.00

რქაწითელი განსაზღვრული მარაგი 2014, შატო მუხრანი

145.00

რქაწითელი, თელავის ღვინის მარანი

22.00

რქაწითელი 2013, შალაურის მარანი (ქვევრი)

42.00

რქაწითელი 2014, ორგო (ქვევრი)

62.00

სატრაპეზო 10 ქვევრი 2014, თელავის ღვინის მარანი

90.00

რქაწითელი რეზერვი 2013, საწნახელი (ჭოტიაშვილი) (ქვევრი)

110.00

რქაწითელი 2015, დავით ჩიხლაძის მარანი (ქვევრი)

13.00

41.00

ქისი 2015, ვინივერია

85.00

ქისი განსაკუთრებული maragi 2015, თბილღვინო

62.00

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

ქისი ვინოტერა 2014, შუხმანი (ქვევრი)

95.00

ქისი რჩეული 2015, საწნახელი (ჭოტიაშვილი) (ქვევრი)

90.00

ქისი 2015, ვინე პონტო (ქვევრი)

98.00

ქისი 2012, მილდიანი (ქვევრი)

110.00

ხიხვი 2014, viniveria

75.00

ხიხვი რჩეული 2014, საწნახელი (ჭოტიაშვილი) (ქვევრი)

89.00

ციცქა 2015, ხარება

39.00

ციცქა, მარანული

26.00

კრახუნა 2013, ხარება

47.00

ცოლიკოური 2013, ხარება

29.00

კონდოლი მწვანე-ქისი 2016, თელავის ღვინის მარანი

39.00

წინანდალი 2015, თელავის ღვინის მარანი

9.00

25.00

წინანდალი 2015, მოსმიერი

56.00

წინანდალი 2015, თელიანი ველი

26.00

წინანდალი 2015, ლუკასი

128.00

წინანდალი განსაკუთრებული მარაგი 2015, თბილღვინო

42.00

თეთრი მშრალი ორგანული და ბიო ღვინო
90.00

ჩინური 2015, გოცას ღვინო (ქვევრი)

105.00

გორული მწვანე 2015, ლაგვინარი (ქვევრი)

თეთრი ნახევრადtkbili ღვინო
ტვიში 2015, თელავის ღვინის მარანი

13.00

41.00

ტვიში 2015, Teliani veli

39.00

თეთრა 2015, ძველი მარანი

95.00

vardisferi ღვინო
თავკვერი 2014, შატო მუხრანი
saferavi roze 2016, TbilRvino
fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

50.00
9.00

24.00

wiTeli mSrali ღვინო
საფერავი 2016, შუხმანი

9.50

27.00

საფერავი, თელავის ღვინის მარანი

30.00

kisisxevis saferavi 2015, Teliani veli (qvevri)

39.00

საფერავი 2013, შატო მუხრანი

68.00

საფერავი 2014, lukasi

112.00

საფერავი 2006, ოროველა

110.00

საფერავი 2015, ენოლოგი დავით მაჭავარიანი

198.00

საფერავი 2015, მოსმიერი

68.00

საფერავი gansakuTrebuli maragi 2013, TbilRvino

77.00
225.00

საფერავი rezervi 2007, თელავის ღვინის მარანი
saferavi 2015, orgo (qvevri)

18.00

saferavi 2014, Salauris marani (qvevri)

69.00
51.00

საფერავი rezervi 2014, საწნახელი (ჭოტიაშვილი) (ქვევრი)

110.00

სატრაპეზო საფერავი 2014, თელავის ღვინის მარანი

130.00

საფერავი პრემიუმი 2012, ხარება

89.00

საფერავი 2012, სამეფო რეზერვი, შატო მუხრანი

170.00

მუკუზანი 2014, თელავის ღვინის მარანი

50.00

mukuzani 2014, Teliani veli

55.00

მუკუზანი 2014, ვინივერია

85.00

მუკუზანი 2015, მილდიანი
მუკუზანი განსაკუთრებული მარაგი 2013, თბილღვინო
შავკაპიტო 2014, შატო მუხრანი
ოცხანური საფერე მონასტერი 2013, ხარება (ქვევრი)
fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

15.00

47.00
132.00
82.00
134.00

წითელი მშრალი ორგანული და ბიო ღვინო
ხაშმის საფერავი 2015, ჯაყელი (ქვევრი)

112.00

საფერავი 2015, გოცას ღვინო (ქვევრი)

84.00

საფერავი 2011, ლაგვინარი (ქვევრი)

108.00

wiTeli naxevradmSrali ღვინო
საფერავი 2016, მარანი სანავარდო (qvevri)

89.00

usaxelauri 2015, usaxelauris venaxebi

198.00

wiTeli naxevradtkbili ღვინო
ქინძმარაული 2016, თელავის ღვინის მარანი

14.00

46.00

ქინძმარაული 2014, TbilRvino

46.00

ქინძმარაული 2015, Teliani veli

48.00

ქინძმარაული 2016, marani sanavardo

98.00

ხვანჭკარა 2013, xareba

98.00

ხვანჭკარა 2016, Telavis Rvinis marani

95.00

ხვანჭკარა 2015, მილდიანი

29.00

92.00

13.00

95.00

sadeserto ღვინო
მუსკატი, შატო მუხრანი
აის ვაინი 2013, თელავის ღვინის მარანი

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

75.00

სამხრეთ-დასავლეთი საფრანგეთი
თეთრი ღვინო
Jurançon Sec, Clos Lapeyre, 2011
ყურძნის ჯიში: 100% გრო მანსენი. არომატული თაფლის, ყვავილების,
ანანასის, მუსკატისა და მანგოს ბუკეტით. არომატი მიიღწევა გვიანი
რთველის წარმოებითა და ღვინის ლექზე დაყოვნებით, რომელიც შემდგომ
ძველდება ახალი მუხის კასრში.
Irouleguy Blanc, „Hegoxuri“ Domaine Arretxea, 2011
ყურძნის ჯიში: 70% გრო მანსენი, 20% პეწი მანსენი, 10% კუღბ პეწი.
დაძველებულია უჟანგავი ლითონiსა და მუხის კასრში. გამორჩეულია
ოქროსფერი შეფერილობითა და დახვეწილი ბუკეტით, რომელშიც
ჰარმონიულად ერწყმის თეთრი ყვავილისა და ეგზოტიკური ხილის
არომატები.

22.00

55.00

ლანგედოკ-რუსელიონი
თეთრი ღვინო
Picpoul de Pinet, Château de la Mirande, 2012
ყურძნის ჯიში: პიკპული. ღვინისთვის დამახასიათებელია ანისულის, მწვანე
ხილისა და მცენარეების ბუკეტი.

14.00

რონა
თეთრი ღვინო
St Joseph Blanc, Domaine du Monteillet, 2011
ყურძნის ჯიში: 100% მარსანი მანგოს, ნუშისა და ფიჭის არომატებით.
წარმოებულია მცირე რაოდენობით.

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

48.00

ლუარა
თეთრი ღვინო
Sauvignon de Touraine, Domaine Guy Allion, 2012
ყურძნის ჯიში: მაქსიმალური სიმწიფის სოვინიონ ბლანი, რომელიც
დაწურეს მოკრეფისთანავე, დაჟანგების თავიდან ასაცილებლად. ღვინო
გამდიდრებულია ხურტკმელის, ანწლისა და ზაფხულის ხილის არომატებით.

14.00

Muscadet Amphibolite Nature, Domaine Jo Landron, 2011
ყურძნის ჯიში: მუსკადე. სასიამოვნო, გამოკვეთილი გემო მინერალური
არომატითა და მცირე მცენარეული ელემენტებით. ყურძენი მოკრეფილია
ხელით. ორგანული ღვინო.

22.00

Sancerre Blanc, Domaine Gerard Fiou, 2011
ყურძნის ჯიში: სოვინიონ ბლანი, კარგად გამოხატული ხურტკმელისა და
მწიფე ატმის არომატი, გემოზე ტროპიკული ხილის, ნესვისა და მჟავე
ვაშლის დაბოლოებით.

29.00

ბოჟოლე
Fleurie Domaine Du Calvaire De Roche-Gres, Didier, Desvignes,
Morgon, 2010
ყურძნის ჯიში: გამე. ღვინისთვის დამახასიათებელია იის ნაზი არომატი
და მინერალური გემო.

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

26.00

ჟურა და სავოია
თეთრი ღვინო
Chardonnay Sous Voile, Domaine Marie-Pierre Chevassu, 2009
ყურძნის ჯიში: შარდონე. Rvinos axasiaTebs saneleblebisa da Taflis
aromati. წარმოებულია კოტ დე ჟიურაში. ორგანული ღვინო.

25.00

ესპანეთი
თეთრი ღვინო
Nibias Albarin Blanc, Bodegas Chacon Buelta, 2009
ყურძნის ჯიში: ალბარინიო ბლანკო. ძველდება ცხრა თვის განმავლობაში
მუხის კასრებში და გამოირჩევა გარგრისა და კომშის არომატებით.

41.00

პორტუგალია
თეთრი ღვინო
Vinho Verde Branco Quinta de Sanjoanne, Casa de Cello, 2012
ყურძნის ჯიში: ავესა და ლერეირა. ღვინო გამოირჩევა ატმისა და ვაშლის
არომატებით, მკვეთრად გამოხატული ლიმონის დაბოლოებით.

16.00

ალზასი და ლუქსემბურგი
თეთრი ღვინო
Riesling Tradition, Domaine Albert Mann, 2012
ყურძნის ჯიში: რისლინგი, კარგად გამოხატული ხილის არომატებით. აქვს
მიმზიდველი მუსკუსის ბუკეტი და ღია შეფერილობა. ასევე დაჰკრავს
მწიფე ატმის, ვაშლისა და მანდარინის სურნელი.
Gewurztraminer Tradition, Domaine Albert Mann, 2011
ყურძნის ჯიში: გევიურცტრამინერი. ღვინისთვის დამახასიათებელია
კოჭას, ლიჩისა და სხვადასხვა სანელებლის მკვეთრი ბუკეტი. organuli
Rvino.

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

27.00

36.00

იტალია
თეთრი ღვინოები
Dinavolino Bianco, AA Denavolo, 2010
ყურძნის ჯიში: ტრებიანო, მალვაზია, მარსანი. ღვინოს აქვს ვაშლის
სიდრის და წითელი ატმის არომატები. რეგიონი ემილია-რომანია.
Moscato d’Asti “Lumine”, Ca’d’Gal, 2012
ყურძნის ჯიში: მუსკატი - ნესვისა და ფორთოხლის კანის გამოკვეთილი
არომატებით. ზომიერად ტკბილი, საუკეთესოდ შეეფერება დესერტებს.
ორგანული ღვინო.
წითელი ღვინო
Rosso Rovittello, AA Benanti, 2005
ყურძნის ჯიში: ნერელო მასკალეზე, ნერელო კაპუჩიო, გრენაში. ღვინო
გამოირჩევა ძლიერი ალუბლის სურნელითა და ხილის სიტკბოთი.

30.00

29.00

58.00

სამხრეთი აფრიკა
თეთრი ღვინო
Black Rock Chenin-Chardonnay-Viognier, 2009
ყურძნის ჯიში: შენენ ბლანი, შარდონე, ვიონიე. ამ ღვინის არომატი
მომენტალურად იქცევს ყურადღებას თავისი მინერალური და არომატული
თვისებებით. თითოეულ ყლუპში იგრძნობა თეთრი ყვავილების,
გაგრგრისა და ხილის მრავალფეროვანი არომატები.

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

24.00

SPARKLING WINE
Bagrationi Classic (Brut)

29.00

Bagrationi Classic (Semi Dry)

29.00

Bagrationi Classic (Semi Sweet)

29.00

Bagrationi Old Reserve (Semi Dry)

34.00

Bagrationi Rose (Semi Sweet)

36.00

Bagrationi Finest

98.00

CHAMPAGNE
Moet and Chandon, Brut Imperial, France

230.00

Veuve Clicqout, Brut, France

295.00

Dom Perignon, Brut, France

690.00

WHITE DRY WINE
9.50

Mtsvane, Telavi Wine Cellar

26.00

Mtsvane 2015, Orovela

61.00

Reserve Royale- Goruli Mtsvane 2013, Château Mukhrani

98.00

Goruli Mtsvane 2016, Château Mukhrani

48.00

Manavi barrel 2015, GiuAAni

51.00

Mtsvane 2014, Winiveria

75.00

Mtsvane 2014, Mukudo (Qvevri)

92.00

Mtsvane, 2014, Shalauri Wine Cellar (Qvevri)

45.00

Rkatsiteli, Limited Edition 2014, Château Mukhrani

145.00

Rkatsiteli, Telavi Wine Cellar

22.00

Rkatsiteli 2013, Shalauri Wine Cellar (Qvevri)

42.00

Rkatsiteli 2014, Orgo (Qvevri)

62.00

Satrapezo 10 Qvevri 2014, Telavi Wine Cellar

90.00

Rkatsiteli Reserve 2013, Satsnakheli (Tchotiashvili) (Qvevri)

110.00

Rkatsiteli 2015, Dato Chikhladze’s Marani (Qvevri)

13.00

41.00

Kisi 2015, Winiveria

85.00

Kisi Special Reserve 2015, Tbilvino

62.00

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

Kisi Vinoterra 2014, Schuchmann (Qvevri)

95.00

Kisi Rcheuli 2015, Satsnakheli (Tchotiashvili) (Qvevri)

90.00

Kisi 2015, Wine Ponto (Qvevri)

98.00

Kisi 2012, Mildiani (Qvevri)

110.00

Khikhvi 2014, Winiveria

75.00

Khikhvi Rcheuli 2014, Satsnakheli (Tchotiashvili) (Qvevri)

89.00

Tsitska 2015, Khareba

39.00

Tsitska, Maranuli

26.00

Krakhuna 2013, Khareba

47.00

Tsolikouri 2013, Khareba

29.00

Kondoli Mtsvane Kisi 2016, Telavi Wine Cellar

39.00

Tsinandali 2015, Telavi Wine Cellar

9.00

25.00

Tsinandali 2015, Mosmieri

56.00

Tsinandali 2015, Teliani Valley

26.00

Tsinandali 2015, Lukasi

128.00

Tsinandali Special Reserve 2015, Tbilvino

42.00

WHITE DRY ORGANIC & BIO WINE
90.00

Chinuri 2015, Gotsa’s Wine (Qvevri)

105.00

Goruli Mtsvane 2015, Lagvinari (Qvevri)

WHITE SEMI SWEET WINE
13.00

Tvishi 2015, Telavi Wine Cellar

41.00

Tvishi 2015, Teliani Valley

39.00

Tetra 2015, Old Cellar

95.00

ROSE WINE
50.00

Tavkveri 2014, Château Mukhrani
Saperavi Rose 2016, Tbilvino

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

9.00

24.00

RED DRY WINE
Saperavi 2016, Schuchmann

9.50

27.00

Saperavi, Telavi Wine Cellar

30.00

Kisiskhevi Saperavi 2015, Teliani Valley (Qvevri)

39.00

Saperavi 2013, Château Mukhrani

68.00

Saperavi 2014, Lukasi

112.00

Saperavi 2006, Orovela

110.00

Saperavi 2015, enologist David Machavariani

198.00

Saperavi 2015, Mosmieri

68.00

Saperavi Special Reserve 2013, Tbilvino

77.00
225.00

Saperavi Reserve 2007, Telavi Wine Cellar
Saperavi 2015, Orgo (Qvevri)

18.00

Saperavi 2014, Shalauri Wine Cellar (Qvevri)

69.00
51.00

Saperavi Reserve 2014, Satsnakheli (Tchotiashvili) (Qvevri)

110.00

Satrapezo Saperavi 2014, Telavi Wine Cellar

130.00
89.00

Saperavi Premium 2012, Khareba

170.00

Reserve Royale - Saperavi 2012, Château Mukhrani

Mukuzani 2014, Telavi Wine Cellar

50.00

Mukuzani 2013, Teliani Valley

55.00

Mukuzani 2014, Winiveria

85.00
15.00

Mukuzani 2015, Mildiani
Mukuzani Special Reserve 2013, Tbilvino
Shavkapito 2014, Château Mukhrani
Otskhanuri Sapere Monastry 2013, Khareba (Qvevri)

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

47.00
132.00
82.00
134.00

RED DRY ORGANIC & BIO WINE
Saperavi of Khashmi 2015, Jakeli (Qvevri)

112.00

Saperavi 2015, Gotsa’s Wine (Qvevri)

84.00

Saperavi 2011, Lagvinari (Qvevri)

108.00

RED SEMI DRY WINE
Saperavi 2016, Marani Sanavardo (Qvevri)

89.00

Usakhelauri 2015, Usakhelauri Vineyards

198.00

RED SEMI SWEET WINE
Kindzmarauli 2016, Telavi Wine Cellar

14.00

46.00

Kindzmarauli 2014, Tbilvino

46.00

Kindzmarauli 2014, Teliani Valley

48.00

Kindzmarauli 2016, Marani Sanavardo

98.00

Khvanchkara 2013, Khareba

98.00

Khvanchkara 2016, Telavi Wine Cellar

95.00

Khvanchkara 2015, Mildiani

29.00

92.00

13.00

95.00

SWEET WINE
Muscat, Château Mukhrani
Ice-wine 2013, Telavi Wine Cellar

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

75.00

SOUTH WEST FRANCE

Whites

Jurançon Sec, Clos Lapeyre, 2011

22.00

pineapple, nutmeg and mango. Aromatic intensity is achieved by late
picking and using the lees to obtain color and extract.
Irouleguy Blanc „ Hegoxuri “ Domaine Arretxea, 2011
Grapes: 70% Gros Manseng, 20% Petit Manseng, 10% Petit Courbu.
Fermented in stainless steel and barriques. Remarkable for its golden

55.00

extremely fresh exotic fruits.

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Whites
Picpoul de Pinet, Château de la Mirande, 2012
Grapes: Picpoul - an ancient grape variety, which has a sort of greentinged fruit and crisp acidity. This version has a spicy aniseed bouquet,
green fruits and herbs.

14.00

RHONE

Whites
St Joseph Blanc, Domaine du Monteillet, 2011
and beeswax. Produced in tiny quantities.

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

48.00

LOIRE

Whites
Sauvignon de Touraine, Domaine Guy Allion, 2012
Grapes: Sauvignon Blanc, which are picked at maximum ripeness
and immediately transported to the winery to prevent oxidation. The
d hints of
summer fruit.

14.00

Muscadet Amphibolite Nature, Domaine Jo Landron, 2011
Grapes: Muscadet. Organic viticulture with lovely, bright, fresh, mineral

22.00

Sancerre Blanc, Domaine Gerard Fiou, 2011
Grapes: Sauvignion Blanc. Very pungent gooseberry fruit with ripe pear
and pear-drop aroma. Has a little suggestion of a more tropical fruit

29.00

BEAUJOLAIS
Fleurie Domaine Du Calvaire De Roche-Gres, Didier, Dedvignes,
Morgon 2010
Grapes: Gamay. Wine has a lovely aroma of violets whilst on the palette

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

26.00

JURA & SAVOIE
Whites

Chardonnay Sous Voile, Domaine Marie-Pierre Chevassu, 2009
Grapes: Chardonnay, appelation cotes du Jura controlee. Spicy notes
on the nose to back the more classic honeyed notes of Chardonnay.
The palate is all about fresh citrus fruits and a bracing acidity. Organic
wine.

25.00

SPAIN
Whites
Nibias Albarin Blanc, Bodegas Chacon Buelta, 2009
Grapes: Albarin Blanco, aged for a further nine months on the lees in
nce.

41.00

PORTUGAL
White

Vinho Verde Branco Quinta de Sanjoanne, Casa de Cello, 2012
A blend of the grapes Avesso and Loureira with pear and apple fruit

16.00

ALSACE & LUXEMBOURG
Whites
Riesling Tradition, Domaine Albert Mann, 2012
Grapes: Riesling, which is more of a vin de fruit. It has an attractive
musky nose and a tranquil palate with ripe pear and apple offset by
cleansing notes of mandarin.

27.00

Gewurztraminer Tradition, Domaine Albert Mann, 2011
Grapes: Gewurztraminer has a classic bouquet of ginger, lychee and
spices, intense and fresh. Organic wine.

36.00

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

ITALY
Whites
Dinavolino Bianco, AA Denavolo, 2010
Grapes: Trebbiano, Malvasia, Marsanne. Wine has cider apples and red
pears aroma. Region Emilia Romagna.

30.00

Moscato d’Asti ‘Lumine’, Ca’d’Gal, 2012
Grapes: Moscato with melon and orange peel aromas. It is moderately
sweet and would complement richer desserts as well. Organic wine.

29.00

Reds

Rosso Rovittello, AA Benanti, 2005
Grapes: Nerello Mascalese and Nerello Cappuccio with Grenache. Wine

58.00

nose.

SOUTH AFRICA
Whites
Black Rock Chenin-Chardonnay-Viognier, 2009
Grapes: Chenin Blanc, Chardonnay, Viognier. The nose of this wine
strikes you immediately with its mineral and fragrant qualities. A lively
but weighted taste driven through by a ray of mineral acidity which
combines naturally with white petals, apricots and bright fruitiness.

fass emateba 18% dRg
18%VAT will be added to the final bill

24.00

