umami
menu

მაგურო საშიმი (თინუსი)
Maguro sashimi

21

ჰამაჩი საშიმი (ყვითელკუდა)
Hamachi yellow tail sashimi

46

შერეული საშიმი
Mix sashimi platter

47

გველთევზას საშიმი
Unagi sashimi

41

ცივი კერძები

COLD APPETIZER

სუში

SUSHI ROLLS
დრაკონი როლი
Dragon roll

31

ცისარტყელაროლი
Rainbow maki

32

კალიფორნია როლი
California maki

26

ცხარე თინუსის ტემპურა როლი 27
Spicy tuna tempura roll

უამამის შერეული სუშის თეფში 98
Umami mix sushi plater
ორაგულის, კრევეტისა და
ტამაგოიაკის 2-2 ცალი ნიგირი,
ნავისებრი ნიგირი 2 ცალი,
ყვითელკუდას და თინუსის საშიმი
4-4 ნაჭერი, კალიფორნია და
დრაკონი 4-4 ნაჭერი
Special Platter of salmon, ebi,
tamagoyaki nigiri 2pcs each, ikura
gunkan 2pcs, Hamachi and tuna
sashimi 4 slices, California and
dragon maki 4 pcs each

ნიგირი / NIGIRI
შერეული ნიგირი
Mixed nigiri platter

42

შემწვარი მოცარელა თინუსით 30
Fried mozzarella and tuna roll

საკე ნიგირი (ორაგული)
Sake nigiri

23

ცხარე ორაგულის როლი
Spicy salmon roll

მაგურო ნიგირი (თინუსი)
Maguro nigiri

20

ები ტემპურა როლი
Ebi tempura roll

23

28

ვიეტნამური სპრინგ როლი
28
Vietnamese spring roll
ბრინჯის ფურცლების ვრაპი
კრევეტებითა და გამჭირვალე
ნუდლსებით
Prawns and noodles with Asian
herbs wrapped in rice paper
ზღვის მცენარეების სალათი
Hiyashi salad
ვაფუ სალათი (მიქს სალათი
სეზამით და ძმრით)
Wafu salad

16

საქონლის ხორცის სალათი
ტაილანდურად
Thai beef salad

27

სამი სახეობის თევზის
ტარტარი
Three fish tartar

34

მომწვარი თინუსის სალათი
ავოკადოთი
25
Seared Tuna with avocado salad
in honey mustard dressing

ფუტო მაკი (ხამანწკით, კრაბით
და ტობიკოთი)
34
Futo maki

ტამაგოიაკი (იაპონური ტკბილი
ომლეტი)
Tamagoyaki nigiri

ორაგულის როლი
Sake maki

24

ები ნიგირი (ხამანწკი)
Ebi shrimp nigiri

20

ბოსტნეულის სპრინგ როლები
Vegetable spring roll

კაპა მაკი (კიტრით)
Kappa maki

10

შემწვარი გველთევზა
Unagi grilled eel nigiri

21

ედამამე (იაპონური მწვანე
ლობიო)
Edamame Beans

გველთევზას მაკი როლი
Unagi maki

28

ჰამაჩი ნიგირი (ყვითწლკუდა)
Hamachi yellow tail nigiri

30

მომწვარი ორაგულის ნიგირი
Seared sake nigiri

24

ფილადელფია (ორაგულით
და ყველით)
Philadelpia maki roll
ორაგულის როლი ტერიაკით
Seared Salmon teriyaki roll

29

8

ცხელი სტარტერები

HOT APPETIZERS

საშიმი / SASHIMI
35

18

ორაგულის საშიმი
Sake sashimi

31

Scan
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17

14

ხამანწკების ტემპურა
Ebi tempura

25

ხამანწკების ბურთულები
Rock shrimp tempura

29

ქათმის დიმ სამი
Chicken dim sum
ღორის გიოზა
Pork Gyoza dumpling

14
18

ტაილანდური მწვანე ქარის
სპრინგ როლი ქათმით
20
Thai green curry chicken spring roll

ტეპანიაკი / TEPPANYAKI
ქათამი ნივრის ჩიფსებით
ტერიაკის სოუსში
Chicken with fried garlic chips
in teriyaki sauce
საქონლის ხორცი ნივრის
ჩიფსებით ტერიაკის სოუსში
Beef with fried garlic chips
in teriyaki sauce

27

55

ტეპანიაკზე შემწვარი ორაგული
შერეულ ბოსტნეულთან ერთად 47
Salmon teppanyaki

შემწვარი ბრინჯი

FRIED RICE

შემწვარი ბრინჯი შერეულ
ბოსტნეულთან ერთად
Mixed vegetable fried rice
შემწვარი ბრინჯი ქათმით
Chicken fried rice
ორთქლზე მოხარშული ბრინჯი
Steamed rice

კორეული საქონლის ჩაპჩე
44
Korean beef Japchae
გამჭირვალე ნუდლსები საქონლის
ხორცითა და ბოსტნეულით
Stir fry vermicelli noodles
with beef and vegetables

სუპები / SOUP
მისოს წვნიანი (იაპონური
ბოსტნეულით)
Miso soup
ტომ იამ გონგი (ხამანწკებით)
Tom yum goong

15

28

ძირითადი კერძები

კრევეტების ტეპანიაკი
52
Prawn teppanyaki with herb butter
sauce

შემწვარი ბრინჯი ნივრით
Garlic fried rice

სინგაპურული ნუდელსები
ბოსტნეულით, ხამანწკებითა
და ქათმით
33
Singapore noodles with
vegetables, prawns and chicken

7

8

10

7

ნუდელსი და რამენი

NOODLES AND RAMEN

ცხარე ქათმის რამენის
ნუდელსები
Chili chicken ramen noodles

25

ცხარე საქონლის ხორცის
რამენის ნუდელსები
Chili beef ramen noodles

38

MAIN COURSE

ცხარე ქათმის კუნგ პაუ
Chicken kung paw
გამომცხვარი სიბასის ფილე
თაფლისა და მისოს სოუსით
და ყვავილოვანი კომბოსტოს
პიურეთი
Baked seabass fillet with
cauliflower purée and miso
honey sauce

29

57

გუა ბაო
30
Gua Bao
ღორის ხორცი ჩინური ბარბიქიუს
სოუსითა და ფუნთუშით
Steamed bun with pork Char Siu
ტრადიციული წითელი
ტაილანდური ქარი
ხამანწკებით, მორთმეული
ჟასმინის ბრინჯით
49
Traditional Thai red curry with
prawns served with jasmine rice
ტრადიციული ტაილანდური
მწვანე ქარი ქათმით, მორთმეული
ჟასმინის ბრინჯით
26
Traditional thai green chicken
curry served with jasmine rice
გრილზე შემწვარი იხვი ჰოისინის
სოუსში, ტკბილი კარტოფილის
პიურეთი და დამარინადებული
ბოსტნეულით
59
Grilled duck in hoisin sauce,
sweet potato puree and pickled
vegetables

იაპონური ხამანწკები
ნივრიანი მაიონეზით
Japanese prawns in garlic
mayonnaise

43

ნასი გორენგი
31
Nasi Goreng
ინდონეზიური შემწვარი ბრინჯი
ქათმის სატეთი, კრეკერებითა და
დამარინადებული ბოსტნეულით
Indonesian fried rice with chicken
Satay, crackers and pickled
vegetables
30 დღიანი დაძველებით
საქონლის ხორცის სტეიკი
გრილზე შემწვარი ბოსტნეულითა
და ნივრის ჩიფსებით
(per 100 gr.)
25
30 days aged sirloin beef with
grilled vegetables and garlic chips.

ტკბილეული / DESSERT
კომბინირებული ნაყინი
Trio of ice cream

17

სეზონური ხილის ასორტი
Seasonal fruit platter

26

შოკოლადის ფონდანტე
მწვანე ჩაის ნაყინით
22
Chocolate delight with green tea
ice cream
ბანანის სპრინგ როლი
ქოქოსის კარამელით
17
Banana spring roll with coconut
caramel
ქოქოსის ნამცხვარი ეგზოტიკური
ხილითა და მანგოს სოუსით
19
Coconut cake with exotic fruits
and mango sauce
თბილი მსხლისა და ნუშის ტარტი
ჩილითა და დარიჩინით
20
Warm Pear and almond tart
with chili and cinnamon
ფასები მოცემულია ლარში
და არ შეიცავს 18% დღგ.
All prices are in Gel and exclude 18% VAT.

სასმელი

ვისკი / BLENDED WHISKEY

ჭაჭა / CHACHA

ტულამორი / Tullamore Dew

წინანდალი, ჭაჭა რქაწითელი

16

მანქი შოლდერი / Monkey Shoulder 25

beverage

ბალვენი / Balvenie 12 years

65

გლენფიდიქი 12 წ. დაძვ.
Glenfiddich 12 y.o

30

გლენფიდიქი 15 წ. დაძვ.
Glenfiddich 15 y.o

45

ჩივას რეგალი 18 წ. დაძვ.
Chivas Regal 18 y.o
Chivas Regal 12 y.o

ბაკურიანი / Bakuriani water

ჯონი ვოლკერი შავი
Johnnie Walker Black Label

ბორჯომი

21
25

Borjomi Sparkling water

6

აკაში იაპონური ვისკი

სნო / Sno water

6

Akashi Japanese Whiskey

20

ჯეიმსონი / Jameson

14

ჯეკ დენიელსი / Jack Daniel’s

13

ნაბეღლავი
Nabeghlavi Sparkling water

6

კოკა-კოლა, კოკა-კოლა ზერო,
ფანტა, სპრაიტი / Coca-cola, Cola
zero, Fanta, Sprite

6

COGNAC, BRANDY

ტონიკის წყალი / Tonic Water

8

რემი მარტინი VSS
Remy Martin VSS

ჯინჯერის ლიმონათი
Ginger Lemonade

12

Berry Lemonade

12

ენერგეტიკული სასმელი

რემი მარტინი X.O

ENERGY DRINK

Remy Martin X.O

რედ ბული / Red Bull

12
12

აპერატივი / APERITIF
მარტინი ბიანკო / Martini Bianco 11

24
65
78

ჰენესი ფარადაისი
Hennessy Paradis

რედ ბული უშაქრო
Red Bull sugar Free

18

რემი მარტინი 1738
Remy Martin 1738

ჰენესი X.O / Hennessy X.O

140
78

ჰენესი V.S.O.P / Hennessy V.S.O.P 26
კურვუაზიე X.O / Courvoisier X.O 65
სენტ რემი V.S.O.P

მარტინი როსსო, მშრალი

ტეკილა / TEQUILA
მილაგრო სილვერი
პატრონ ანეხო / Patron Anejo
პატრონ სილვერი / Patron Silver
საუზა გოლდი / Sauza Gold
საუზა სილვერი / Sauza Silver

სეილორ ჯერი / Sailor Jerry

15

14

ბაკარდი 8 წ. / Bacardi 8 y.o
ბაკარდი / Bacardi

15
11

კაპიტან მორგანი ცხარე
Captain Morgan Spiced

12

Captain Morgan black

ჯინი / GIN
ბოტანისტი / The Botanist
ჰენდრიქს / Hendrick’s
თენქერეი / Tanqueray
ბომბეი საფირი
Bombay Sapphire

ბიფიტერი / Beefeater
გორდონსი / Gordon’s

11

სენტ რემი X.O / St Remy X.O
20
სარაჯიშვილი X.O / Sarajishvili X.O 35

ლიქიორი / LIQUORS

სარაჯიშვილი V.S.O.P

ჩოია დაძველებით, წითელი
ყვავილი / Choya Extra Years,

17

ოზეკი / Ozeki
შიროსასა / Shirosasa

კვანტრო / Cointreau

12
12

ჩოია ორიგინალი, მწვანე
Choya Green tea, Umeshu

სტოლიჩნაია ელიტი

/ SINGLE MALT WHISKEY
ნიკა 15 წ. / Nikka 15 y.o
ობანი / Oban
მაკალანი / Macallan

70
37
30

გლენმორანჟი / Glenmorangie

24

/ Stolichnaya Elite

სტოლიჩნაია / Stolichnaya
ბელვედერი / Belvedere
გრეიგუსი / Grey goose
აბსოლუტი / Absolut

21
12
19
19
13

15
14
14

19

არაყი / VODKA

ერთ სახდელში
დაალოებული ვისკი

22
22
18

19

Red Flower

საკე / SAKE

13

კაპიტან მორგანი შავი

კამპარი / Campari

Sarajishvili V.S.O.P

16

Havana Club 3 y.o

St Remy V.S.O.P

17
13
13
10

18

ჰავანა ქლაბი ანიეხო

12

კირინი / Kirin beer
კორონა / Corona
ჰაინეკენი / Heineken
ჰოლანდია / Hollandia

18
25
22
14
12

რომი / RUM

Martini Bianco, Rosso, Dry

ლუდი / BEER

13

ჰავანა ქლაბი 3 წ.

რემი მარტინი V.S.O.P
Remy Martin V.S.O.P

კენკრის ლიმონათი

Tsinandali Estate Schnapps
(cornel, plum, peach, quince)

Havana Club Anejo reserve

კონიაკი, ბრენდი

11

წინანდალი შნაფსი (შინდი,
ჭანჭური, ატამი, კომში)

Milagro Silver

ჩივას რეგალი 12 წ. დაძვ.

გამაგრილებელი
სასმელები / SOFT DRINKS
6

29

Tsinandali Estate, Chacha
Rkatsiteli

Scan
for Menu

19

შამპანიური
და ცქრიალა ღვინო

CHAMPAGNE
& SPARKLING WINES

დომ პერინიონი / Dom Perignon 900
ვივ კლიკო / Veuve Clicquot

380

მოეტ & შანდონ, ბრუტ იმპერიალი
330

Moët & Chandon, Brut Imperial

მოეტ & შანდონ, როზე იმპერიალი
300

წითელი ღვინო

რემი გრანდ ტონიკი

პიერ გარბაის, კუვე დე რეზერვ,
ბრუტი / Pierre Gerbais, Cuvée de
Reserve
240

წინანდლის მამული, ა. ჭავჭავაძე
საფერავი-უსახელაური 2017

Rémy Grand tonic
ზუმა მაი ტაი/ Zuma Mai Tai
იაკუძა / Yakudza

Moët & Chandon, Rose Imperial

ასტორია სუში, ცქრიალა ღვინო
90

Astoria Yu Sushi, Extra Brut

თეთრი ღვინო

RED WINE btl / gls

Tsinandali Estate, A. Chavchavadze
Saperavi-Usakhelauri 2017
140

მორცხვი დრაკონი

წინანდლის მამული, ა. ჭავჭავაძე
საფერავი რეზერვი / Tsinandali

სნოუ ვაითი / Snow White
უმამი მარტინი / Umami Martini
მოხიტო / Mojito
მარიკო / Mariko
ტკბილი გეიშა / Sweet Geisha
ოლდ გოლდი / Old Gold
მისტერ გრინი / Mr Green

WHITE WINE btl / gls

Estate, A. Chavchavadze
Saperavi Reserve

წინანდლის მამული, მწვანე,
ქვევრი / Tsinandali Estate,

წინანდლის მამული, ა. ჭავჭავაძე
საფერავი დავარგებული
115

Mtsvane, Qvevri

წინანდლის მამული, მწვანე,
ქვევრი / Tsinandali Estate,
110

Khikhvi, Qvevri

წინანდლის მამული, ქისი, ნახ.
მშრალი / Tsinandali Estate, Kisi,
Semi-dry
94 / 26

125

Tsinandali Estate, A. Chavchavadze
Saperavi Aged
105

წინანდლის მამული, საფერავი
2017 / Tsinandali Estate, Saperavi
2017
70 / 18
წინანდალი, საფერავი, ნახ.
ტკბილი / Tsinandali, Saperavi,
55

Semi-Sweet

წინანდლის მამული, ა. ჭავჭავაძე
წინანდალი / Tsinandali Estate,
A. Chavchavadze Tsinandali
53 / 15

Chateau Mukhrani, Reserve
Du Prince

შატო მუხრანი, ხვანჭკარა

შატო მუხრანი, რეზერვ დუ პრინც

Chateau, Mukhrani, Khvanchkara

Chateau Mukhrani, Reserve
Du Prince

შატო მუხრანი, საფერავი

შატო მუხრანი, გორული მწვანე,
მშრალი / Chateau Mukrani, Goruli
Mtsvane, dry
75 / 20
ხოხბის ცრემლების, ჩინური
Pheasants Tears, Chinuri

85 / 21

შატო მუხრანი, რეზერვ დუ პრინცი

Chateau Mukhrani, Saperavi

90 / 23

თელიანი ველი, მუკუზანი

კოქტეილები

55 / 14

18
დარქ სოლუშენი / Dark Solution 17
ჰიროშიმა / Hiroshima
16
უმამი მარტინი / Umami Martini 16

ბოტანისტი ტონიკი კენკრით

ROSE WINE btl / gls

The Botanist Tonic with berries

ნინო ვევ გრიბოედოვი, მშრალი
Nino Veuve Griboyedoff, dry
180

ჰენდრიქს ტონიკი კიტრით

9, მშრალი / 9, Dry

კვანტრო მარგარიტა

Hendrick’s Tonic with cucumber

ესპრესო / Espresso

6

ორმაგი ესპრესო
Double Espresso
ამერიკანო / Americano
კაპუჩინო / Cappuccino
ლატე / Café Latte

7
7
7
9

აღმოსავლური ყავა
Eastern Coffee

უკოფეინო ყავა / Decaf coffee
ასამ ბარი / Assam Bar

6
6
10

დარჯელინგ სამერ გოლდი
Darjeeling Summer Gold

10

ფენსი სენჩა / Fancy Sencha
დრაგონი / Flying Dragon
ჟასმინ გოლდი / Jasmin Gold
ჰერბს & ჯინჯერ / Herbs & Ginger

10
11
11
11

ტკბილი ალუბალი

COCKTAILS

ვარდისფერი ღვინო

Sweet wild cherry

37
37

10

ახლად დაწურული
წვენი / FRESH JUICE

Cointreau Margarita

21

სტაფილო, ფორთოხალი, ვაშლი,
გრეიფრუტი / Carrot, orange, apple
or grapefruit
12

52 / 15

რემი ჯინჯერი / Rémy & Ginger

55

ანანასი / Pineapple

60 / 18

ფასები მოცემულია ლარში და არ შეიცავს 18% დღგ / All prices are in Gel and exclude 18% VAT.

65

წინანდლის მამული, როზე
Tsinandali Estate Rosé

205

ხარება, ქინძმარაული / Khareba,
Kindzmarauli
55 / 14

თბილღვინო, წინანდალი
45 / 12

93

ორგო საფერავი / Orgo, Saperavi 80

Teliani Valley, Mukuzani

Tbilvino, Tsinandali

185

შუმი, ილერკო / Shumi, Ilerco

თელიანი ველი, ცოლიკოური
53 / 16

Teliani Valley, Tsolikouri

23
20
14
20
18
18
18

ყავა, ჩაი / COFFEE, TEA

წინანდლის მამული, ნათელა
Tsinandali Estate, Natela
65 / 17

145

Blushing dragon

55
24
22

25

შატო მუხრანი თავკვერი
Chateau Mukhrani Tavkveri

