
სალათები/ SALADS / САЛАТЫ 

ქართული 

კიტრი პომიდვრის სალათი                                                                                10.00 
 (კიტრი, პომიდორი, ბულგარული წიწაკა, ხახვი, მწვანილი, წიწაკა)          
Traditional Salad  
(Cucumbers, tomatoes, onion, sweet pepper, greens, hot pepper ) 
Салат “Домашний”                                                                                              
( огурцы, помидоры, сладкий перец, лук, зелень, острый перец ) 
 

         
მეგრული სალათი                                                                                               11.00 
(კიტრი, პომიდორი, ბულგარული წიწაკა, ხახვი, ნიგვზიანი სუნელი,  მწვანილი, წიწაკა)  
Mengrelian Salad 
(Cucumbers, tomatoes, onion, sweet pepper, greens, hot pepper, walnut dressing)  
Салат по-Менгрельски                                                                                     
( огурцы, помидоры, лук, перец сладкий, ореховая заправка, зелень, острый перец ) 
 

 

ინტერნაციონალური 

სალათი „ფიტნესი“                                                                                           14.00 
(კიტრი, ბოლოკი, კივი, სალათის ფოთოლი, მწვანე ხახვი, მაწონი, ხაჭოს ბურთულები 
ცერეცოთი ) 
Fitness salad  (Cucumbers, radish, kiwi, lettuce, scallion, curd balls with fennel ) 
Фитнес - салат                                                                                                   
( огурец, редис, киви, листья салата, лук порей, творожно-укропные шарики, мацони )  
 

გოგრის  სალათი                                                                                               17.00 
(გამომცხვარი გოგრა, ბულგარული წიწაკა, პომიდორი, რუკოლა, ცერეცო მწვანე სოუსით)  
Squash Salad 
Салат Тыквенный  
(Запеченные тыква и сладкий перец, помидоры, руккола, укроп под зеленным соусом с 
тыквенными семечками) 
 
სალათი „ბათუმური ფლირტი“                                                                     20.00 
( შებოლილი ორაგული როზმარინით, სალათის ფოთოლი, 
ჭარხალი და სტაფილო მარინადში, პომიდოერი ჩერი ) 

Salad “Batumi Flirting” 
(Salmon, smoked on fruit filings with rosemar , lettuce, 
baked beets and carrot in a spicy marinade, tomatoes cherry ) 



Салат «Батумский флирт» 
 (Семга, копченая на фруктовых опилках с розмарином, листья салата, запеченная свекла и морковь 
в пряном маринаде, помидоры черри) 
 

სალათი -«ისპანახი» ცისფერი ყველის სოუსით  

(სალათის ფურცელი, ბეკონი, სოკო, მზესუმზირა, პომიდორი ჩერი,  

ყველის სოუსით)                                                                                                                  19.00 
 
Spinach salad with blue cheese sauce (lettuce leaves, bacon, mushrooms, sunflower seeds, 
cherry tomato with cheese sauce) 
 

Салат-«Шпинат» под голубым сырным соусом( листья салата, бекон, грибы, 
семечки подсолнуха, помидор черри под сырным соусом.       
                                        
 

სალათი  “Vittorio”  

(სალათის ფურცლები, ბეკონი, თოხლო კვერცხი,  პომიდორი ჩერი,  პარმეზანი, ლიმონისა და 
მდგოვის სოუსით)  

Salad “Vittorio” 

 (Lettuce, bacon, poached egg, cherry tomatoes, parmesan, lemon mustard sauce)                              17.00 
Салат  “Vittorio”  
(Листья салата, бекон, яйцо-пашот,  помидоры черри,  пармезан, лимонно-горчичный соус) 

 

სალათი რუკოლათი და შამპინიონებით ნიგვზის სოუსით                         15.00 

Arugula and champignons salad with nut sauce 
Салат с рукколой и шампиньонами под ореховым соусом        
                                                                                                 
სალათი „Green ავოკადოთი“                                                                         20.00 
( ავოკადო, სალათი რომენი, ფხალი, ხახვი, მწვანილი, ტყემალი, სიმინდის ზეთი, 
მოხალული გოგრის თესლი ) 
Green Salad with Avocado  
( Avocado, lettuce, spinach, onion, greens, tkemali, corn oil )   
Салат “Green с авокадо”                                                                                   
(Авокадо, салат ромен, шпинат, лук, зелень, ткемали, кукурузное масло. тыквенные семечки)  
   

          



ბერძნული სალათი                                                                                         18.00 
 (კიტრი, პომიდორი, ყველი ფეტა, ზეთისხილი,  ზეითუნის ზეთი) 
Greek Salad (cucumbers, tomatoes, Feta, olives, olive oil)    
Греческий Салат  ( огурцы, помидоры, сыр Фета, маслины, оливковое масло ) 
 
სალათი ცეზარი   
(სალათის ფოთოლი, პარმეზანი, პომიდორი, ნივრიანი ორცხობილა, სოუსი „ცეზარი“) 
Caesar Salad (lettuce, parmesan, tomato, garlic croutons and Caesar sauce )  
Греческий Салат   ( огурцы, помидоры, сыр Фета, маслины, оливковое масло ) 
კლასიკური/ With Bacon /Классический      17.00 

ქათმის / With Chicken / курицей       17.00 
ორაგულით / With Salmon / С лососем          25.00 

კრევეტებით / With Prawns  / С креветками       25.00 
 

სალათი ზღვის პროდუქტებით                                                                   25.00  
( სალათის ფოთოლი, კალმარი, კრევეტი, მიდია, რვაფეხა ნაღების სოუსით ) 

Салат с морепродуктами 
( Листья салата, кальмары, креветки, мидии, осьминог под сливочным соусом ) 

Salad with seafood 
( Lettuce, squid,shrimp, mussel, octopus with cream sauce ) 

 

საუზმე/ APPETIZERS / ЗАКУСКИ 

ქართული 

 

აჯაფსანდალი                                                                                          9.00 
 (ბადრიჯანი, ბულგარული წიწაკა, პომიდორი, მწვანილი, ხახვი, ზეითუნის ზეთი) 
Adjabsandal  
(Vegetable sauté: eggplants, sweet pepper, tomatoes, greens, sunflower oil )  
Аджабсандал                                                                                                       
(соте из овощей: баклажаны, сладкий перец, помидор, зелень, лук, подсолнечное масло ) 
      
ბადრიჯანი ნიგვზით (ბადრიჯანი,ნიგვზიანი სუნელი)                                     10.00 
Eggplant with walnuts ( Grilled eggplants, walnut dressing )  
Баклажаны с орехами                                                                                       
( баклажаны, ореховая заправка ) 
 



ფხალის ასორტი                                                                                         11.00 
(ფხალი, ბურაქის ფოთლები, ნიგვზიანი სუნელი)  
Phali assortment ( Spinach and beet leaves with walnut dressing )  
Ассорти из пхали                                                                                              
( шпинат,  листья свеклы, ореховая заправка ) 
  
მწნილის ასორტი                                                                                                     9.00  
(ნიორი, ცხარე წიწაკა, ჯონჯოლი, კიტრი, პომიდორი) 
Georgian pickles (Cucumbers, tomatoes, garlic, hot pepper, jonjoli )  
Грузинские соленья                                                                                           
( чеснок, перец острый, джонджоли, огурец, помидор ) 
 
ლობიო კირკაჟი                                                                                                                 

9.00 
Lobio Kirkaji 
( Boiled beans, onion, cilantro, seasonings, sunflower oil 

Лобио киркажи 
( отварная фасоль, лук, кинза, хмели-сунели, подсолнечное масло ) 
 
გებჟალია                                                                                                               11.00 
Gebzhalia 
( Green cheese with a mint in a milk sauce ) 

Гебжалия 
( молодой сыр, мята в молочном соусе ) 
  
ყველის ასორტი                                                                                              17.00 
Georgian Cheese Platter ( Suluguni, Smoked Suluguni, Imeretian cheese ) 
Сырная тарелка                                                                                                
( сулугуни, сулугуни копченый, сыр имеретинский ) 

      
სოკო სულგუნით                                                                       14.00 
Fried Champignons with suluguni  
( Fried mushrooms with a local cheese)        
Грибы на кецы с сулугуни                                                                              
  

კუჭმაჭი                                                                                                  12.00 
Mengrelian Kuchmachi  
(Fried veal liver, onion, pomegranate, Georgian seasonings)  

Кучмачи по-менгрельски                                                                                              



( обжаренный телячий ливер, лук, гранат, хмели-сунели ) Подается в Кецы 
     

ინტერნაციონალური 

 
კაპრეზე                                                                                  14.00                                        
( ყველი მოცარელა, პომიდორი, პესტოს სოუსი, ბალზამიკოს ძმარი ) 

Caprese 
(Mozzarella, tomatoes, sauce pesto, Balsamico) 
Капрезе 
(сыр моцарелла, помидоры, соус песто, уксус Бальзамико)  
  
კარპაჩო                                                                                                        15.00 
( საქონლის ხორცი, სოიოს სოუსი, პარმეზანი, რუკოლა, ზეითუნის ზეთი ) 
 Beef Carpaccio  
(Thinly sliced fillet of beef with rocket, capers, olive, parmesan, lemon juice and olive oil) 
Карпаччо из говядины                                                                                   
(говяжья вырезка, соевый соус, лимонный сок, лист салата, каперсы, маслины, оливковое 
масло, пармезан) 

      
კარპაჩო ორაგულის                                                                                   20.00 
 (ორაგულის ფილე, პარმეზანი, სალათი რუკოლა, ლიმონი, ზეთისხილი) 
Salmon Carpaccio  
( Sliced salmon fillet with pesto, olive oil, lemon juice, rocket, olives, parmesan ) 
Карпаччо из лосося                                                                                         
(филе лосося, салат руккола, лимон, маслины, пармезан) 

     
სამეფო კრევეტები                                                                                      25.00 
( ჯანჯაფილი–ციტრუსის ან ტარხუნის სოუსით ) 
King Prawns ( with ginger-citrus or tarragon sauce )   
Королевские креветки                                                                                     
( с имбирно-цитрусовым или тархуновым соусом ) 

    
ჰუმუსი                                                                                                          7.00 
( ბარდა, სანელებლები, ზეითუნის ზეთი ) 

Hummus 
( peas, spices, olive oil ) 
Хумус 
( горох, пряности, оливковое масло ) 



 
 
ევროპული ყველის ასორტი                                                                   30.00 
(პარმეზანი, ფეტა, დაწნული შებოლილი სულგუნი ლურჯი ყველი) 

Europian cheese platter 
(Parmesan, feta, knitted smoked suluguni, blue cheese) 
Ассорти европейских сыров 30.00 
(Пармезан, Фета, вязанный сыр Сулугуни, голубой сыр Дорблю) 

 

წვნიანი/ SOUPS/ супы 

ქართული 

 

სუპ-ხარჩო                                                                                                     14.00 
 (საქონლის ხორცი, ბრინჯი, მწვანილი, სუნელები) 
Soup-Kharcho ( Beef, rice, greens ) 
Суп-Харчо  (говядина, рис, зелень, пряности)                                                                                       

          

ჩიხირთმა (ქათმის წვნიანი კვერცხით, ქინძითა და ღვინის ძმრით)                 14.00 
 Chikhirtma  ( Chicken soup with eggs, cilantro and wine vinegar )   
Чихиртма  (Куриный суп с яйцом, кинзой и винным уксусом )  
 

თათარიახნი                                                                                                     10.00 
 (საქონლის ხორცის ბულიონი, მწვანილი და ნიორი) 
Tatariyakhni ( Beef bouillon, garlic and seasonal greens )  
Татарияхни  (бульон с отварной говядиной, зеленью и чесноком)                                                     
 
ცივი                                                                                                           9.00 
Cold soup ( cold soup with matsoni, egg, cucumber, greens ) 

Суп Циви (окрошка по-грузински: мацони, яйцо, огурец, зелень ) 

 
ინტერნაციონალური 

მინესტრონე                                                                                                        9.00 
( ბოსტნეულის წვნიანი ლობიოთი და სოკოთი )            

Minestrone 
(vegetable soup with beans and mushrooms) 
Минестроне 



(овощной суп с фасолью и грибами) 

 
ბულიონი საქონლის ხორცის გუფთებით და   
მწვანილით                                                                                                                                      12.00 
Broth with veal meatballs and herbs 
Бульон с фрикадельками из телятины с зеленью 
 
ქათმის წვნიანი ვერმიშელით                                                         11.00 
Chicken soup with noodle 
Суп куриный с вермишелью и зеленью 
 
ქამა სოკოს კრემ–სუფი                                                                                  12.00 
Mushroom cream soup ( Served with croutons ) 
Крем-суп из шампиньонов                                                                               
(  шампиньоны, сливки, сливочное масло, лук, специи  ) 
  
გოგრის კრემ-სუფი                                                                                            9.00 
 (რეჰანით, ქაცვის ზეთით, კარამელიზირებული გოგრის თესლი ) 
 Pumpkin soup  
Тыквенный крем-суп  
(с шафраном, облепиховым маслом и карамелизироваными тыквенными семечками) 
   
გოგრის კრემ-სუფი  კრევეტკებით                                                                            16.00 
 (რეჰანით, ქაცვის ზეთით, კარამელიზირებული გოგრის თესლი,კრევეტებით ) 
 Pumpkin soup With Prawns 
Тыквенный крем-суп с креветками 
(с шафраном, облепиховым маслом и карамелизироваными тыквенными семечками / 
креветками)      
 
გასპაჩო                                                                                                               10.00 
Gazpacho (tomato cod soup)                                                                                               
Гаспачо 
 

ზღვის პროდუქტების სუფი                                                                          25.00 
Суп из морепродуктов 
( микс морепродуктов, сыр виола, сливки, специи ) 
 

უხა თავადური                                                                                                25.00 



Fish Soup “Uha” 
( Sturgeon, salmon, vegetables ) 
Уха дворянская 
( осетрина, семга, овощи 
 
 
 

ძირითადი კერძები / MAIN COURSES / ГЛАВНЫЕ БЛЮДА 
ქართული 

 
    ლობიო                                                                                                               9.00 
   Lobio ( red beans ) in pot                                
   Лобио в горшочках                                                                                          
   ( отварная красная фасоль со специями ) 
 

    ტოლმა (ვაზის ფოთოლში მაწვნით)                                                                      15.00 
    Tolma (Grounded beef with rice, wrapped in grape leafs, served with Matsoni )   

      Долма ( в виноградных листьях, с мацони )                                                                                                              
    

ოჯახური ღორის                                                                                   15.00 
Ojakhuri with pork (fried potatoes with pork, mushrooms, greens and onion) 
Оджахури из свинины                                                                                    
( жаркое из свинины с картофелем, грибами, зеленью, лучком и чесноком )  

 

კუპატი                                                                                                       15.00 
     Купаты из свинины 

( свиные колбаски, со специями и чесноком 

     Kupati 
(Fried Georgian pork sausages with garlic and seasonings) 
 
ჩაშუშული                                                                                                17.00 
Chashushuli ( Veal, onion, tomatoes, greens, garlic, spices )  
Чашушули                                                                                                                 
(телятина, лук, помидоры, зелень, чеснок, специи ) подается на кеци 

 
ოჯახური ხბოს ხორცით                                                                       19.00 
Ojakhuri with veal 
(veal and potatoes stew with, mushrooms, greens garlic and onion )  



Оджахури из телятины                                                                                    
(жареный картофель, жареная телятина, грибы, зелень, лук)  

 
ჩაქაფული ცხვრის ხორცით                                                                     20.00 
Chakapuli from Mutton (mutton braised in white wine with five herbs) 
Чакапули из баранины   
(баранина, тушеная в белом вине на пяти травах с ткемали )        
 
ჩაქაფული ხბოს ხორცით                                                                          20.00 
Chakapuli from Veal (Veal braised in white wine with five herbs) 

Чакапули из телятины 
(Телятина, тушеная в белом вине на пяти травах с ткемали )        

 

ქათმის ჩახოხბილი                                                                                    16.00 
Chicken Chakhokhbili  
( Chicken braised with tomatoes, onion, seasonings and greens )  
Чахохбили из курицы на кецы                                                                       
(курятина, помидоры, специи, зелень) подается на кеци    
 
ჩქმერული                                                                                 27.00 
Chqmeruli  ( Fried chicken in the milk-garlic sauce, served on “Ketsy”- traditional 
Georgian ceramic dish )  
Цыпленок по-Чкмерски                                                                                    
(Жареный цыпленок в молочно-чесночном соусе ) подается на кеци 

 

წიწილა ტაბაკა                                                                                          25.00 
Chicken Tabaka ( fried chicken ) 
Цыпленок Табака          

 
სალხინო                                                                                                  25.00 
Salkhino  
( Roast beef, pork, chicken fillet, sausages and vegetables )    
Салхино                                                                                                             
( телятина, свинина, филе курицы, колбаски жареные с овощами ) 

 

 

 



 

ინტერნაციონალური 

 
 

Tenderloin /ხბოს ხორცი მაყალზე ბოსტნეულით                           35.00 
( ბადრიჯანი, ბულგარული, შამპინიონი, პომიდორი, ხახვი ნივრიანი საკაზმით ) 
Tenderloin / veal on the grill with vegetables  
(veal steak with vegetables)  
Tenderloin / телятина на гриле с овощами                                                    
(баклажаны, болгарский перец зеленый и красный, шампиньоны, 
помидоры и лук с чесночной подливкой) 
 

     ქათმის სტეიკი                                                                                27.00 
       ( გრილზე შემწვარი ქათმის ფილე, 

შამპინიონი, სატაცური, ნაღები ) 
     Chicken steak on the grill 

(chicken fillet, champignons with cream sauce and asparagus) 

Куриный Стейк 
 
ქათამი ჩინურად                                                                                     19.00 
( ქათმის ფილე, სტაფილო, ბულგარული წიწაკა, ქამა სოკო, ბრინჯი )  
Chinese Chicken  
(Chicken, carrots, bell peppers, mushrooms, served with rice)   
Курица по-китайски                                                                                        
(Куриное филе, морковь, сладкий перец, шампиньоны, подается с рисом)  

 

 

ქათმის ფრიკასე                                                                                       17.00 
( ქათმის ფილე, შამპინიონი, ნაღები) 
Chicken Fricassee  
(Chicken fillet, mushrooms, cream) 
Фрикасе куриное                                                                                              
(куриное филе, шампиньоны, сливки) 

 

იხვის ფილე მაყვლის წვენში                                                              40.00 
Fried duck fillet in berry-wine sauce 
Утиная грудка в ягодно-винном соусом                                                     
(жареная утиная грудка под ежевичным соусом) 

 



 
ფუა გრა                                                                                                     40.00 
( ბატის ღვიძლი, თაფლისა და ვაშლის სოუსში ) 
Foie Gras 
(goose liver with honey and apple sauce)    
Фуа-Гра                                                                                                              
(гусиная печень в медово-яблочном соусе) 

 
    ჟიჟიკ გალნაში                                                                                         23.00 
     ( ჩრდილოეთ კავკასიური სამზარეულო ) 
     ( მოხარშული საქონლის ხორცი, მოხარშული ცომი, მცვანილები, ნიორი, 
     საქონლის ხორცის ბულიონი ) 

      Zhizhik Galnash 
     (Homemade dumplings, boiled veal, garlic, greens, veal broth) 

     Жижик Галнаш 
     (отварные галушки, отварная телятина, чеснок, зелень, бульон ) 

 
პასტა კარბონარა                                                                                  15.00 
(სპაგეტი, ვიჩნა, ნაღები, პარმეზანი, ზეითუნის ზეთი, სუნელები, კვერცხის გული, ხახვი) 
Pasta Carbonara  
( Spaghetti, bacon, cream, egg, parmesan, onion )  
Паста Карбонара                                                                                               
(спагетти, ветчина, сливки, пармезан, оливковое масло, специи, желток, лук) 

 
 

პასტა ფუნგი                                                                                             15.00 
( სპაგეტი, შამპინიონი, პარმეზანი, ნაღები, ხახვი, სანელებლები )  
Pasta Funghi ( Spaghetti, champignons, cream, parmesan )  
Паста Фунги                                                                                                      
(спагетти, шампиньоны, сливки, пармезан, специи) 

 

პასტა “არაბიატა” ( სამარხო )                                                                 13.00 
     ( ბულგარული წიწაკა, ბადრიჯანი, სტაფილო, პომიდორი, ცხარე წიწაკა ) 

      Pasta Arrabiata ( Lenten Dish ) 
     (Sweet pepper, eggplant, carrot, tomato, hot pepper ) 

      Паста “Арабиата” (постный) 
    (Болгарский перец, баклажаны, морковь, помидоры, перец острый) 

 
 
 



 
 

თევზეული / FISH COURSES 
 

ზუთხის სტეიკი (მწვადი)                                                                 40.00 
Sturgeon steak (skewers ) 
Шашлык из Осетровых 

 
გორბული მოთუშული ბოსტნეულით                                            40.00 
Dorado with vegetables  
Серебристый горбыль с запеченными овощами 

 
ორაგულის სტეიკი „ორი კაპიტანი“                                                37.00 
(ორაგულის სტეიკი, ვეფხვისებური კრევეტი, ბადრიჯანი, ბულგარული, პომიდორი 
ჩერი, ხახვი, თეთრი ღვინო, სანელებლები, ციტრუსო–ჯანჯაფილის სოუსი, ბალზამიკო  
Salmon Steak “Two Captains”  
(Salmon steak, tiger prawn, eggplant, bell peppers, cherry tomatoes, onion, white wine , 
ginger-citrus sauce, balsamic) 
«Два Капитана»                                                                                                 
(стейк из семги, тигровая креветка, баклажан, болгарский перец, помидоры 
Черри,лук,белое вино, имбирно-цитрусовый соус, бальзамико) 

 

ორაგულის სტეიკი მაყალზე                                                            25.00 
Salmon Steak 
Стейк семги на гриле 

 
კალმახი ბათუმურად                                                                     19.00 

     ( შებოლილი კალმახი, მოწალული პომიდორი, ღუმელში გამომცხვარი კარტოფილი 
      შებოლილი სულგუნით, ტარტარის სოუსი ) 
    Форель «по-батумски» 
       (Форель собственного копчения на опилках фруктовых деревьев, 

 подается с запеченным картофелем и копченым сыром сулугуни) 
     Trout in Batumian way 
      (Smoked trout on fruit tree shavings with baked potatoes and cheese suluguni) 

 
კალმახი ნიგვზით                                                                                15.00 

     Trout stuffed with walnut 
(fried Trout stuffed with walnuts and herbs) 

     Форель, фаршированная орехами 



(жареная форель с грецкими орехами и специями ) 
კალმახი ნარშარაბით                                                                             15.00 
Trout with narsharab sauce  
Форель в соусе наршараб                                                                                 
(жареная форель в гранатовом соусе ) 

 
კალმახი მაყალზე                                                                                    11.00 
Trout on grill  
Форель на мангале                                                                                            
( речная форель, специи ) 

 
შემწვარი  ხონთქარი                                                                                20.00 
Fried Red mullet  
Жареная барабулька                                                                                        

 
შემწვარი სტავრიდა „ჯუნიორი“                                                           18.00 
Black sea mackerel “junior” 
Ставридка «Юниор»  

 
     მიდიები მაყალზე                                                                                25.00 
     Grilled Mussels 
    Мидии на мангале 

 

     მიდიები ღვინის სოუსში                                                                                 30.00 
     Mussels with Tarragon Wine Sauce 
    Мидии тархун-винном соусе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

კერძები მაყალზე/ FROM OUR GRILL / БЛЮДА С МАНГАЛА 
 
 

ხბოს ხორცის ქაბაბი ამოვლებული სულგუნში                                20.00 
Veal kebab with cheese suluguni        
Кебаб из телятины с сыром сулугуни 

 
ცხვრის ხორცის ქაბაბი                                                                           25.00 
Mutton kebab   
Кебаб из баранины                                                                                          
( рубленая баранина с овощами, подается в лаваше ) 

 
ქათმის ქაბაბი                                                                                           15.00 
Chicken kebab   
Кебаб из курицы 

 
ხბოს ხორცის ქაბაბი                                                                                19.00 
Beef kebab    
Кебаб из телятины                                                                                           
( рубленая телятина с овощами, подается в лаваше ) 

 
ხბოს ჩალაღაჯი                                                                                         24.00 
Veal loin  
Корейка из телятины на кости 

 
ღორის  ჩალაღაჯი                                                                                     16.00 
Pork loin   
Корейка свиная на кости 

 
მწვადი ხბოს ხორცის                                                                                23.00 
Veal skewers    
Шашлык из телятины 

 
მწვადი ღორის ხორცის                                                                             15.00 



Pork skewers  
Шашлык из свинины 

 
მწვადი ღორის ნეკნების                                                                           15.00 
Skewers of pork ribs  
Шашлык из свиных ребрышек 

 
მწვადი ცხვრის ხორცის                                                                             25.00 
Mutton skewers  
Шашлык из баранины 
 
მწვადი ქათმის                                                                                         14.00 
Chicken skewers    
Куриный шашлык 

 
ქათმის ფრთები 400 გრ.                                                                                                         15.00 
Chicken wings  ( 400 g )  
Куриные крылышки  ( 4 шт. ) 

 
მწყერი - 2 ც.                                                                                            17.00 
Quails  ( 2 pieces ) 
Перепелка  ( 2 шт. )   

 
ბოსტნეულის მწვადი                                                                            14.00 
Vegetables (eggplant, tomatoes, sweet pepper, mushrooms)     
Овощи на мангале 
( баклажан, помидор, сладкий перец, шампиньоны ) 

 
    მწვადების ნაკრები „ბათუმიდან“                                                        135.00 
   ( მწვადი ხბოს, მხვადო ღორის, ჩალაღაჯი ღორის, ჩალაღაჯი ხბოს, მწყერი 2 პორცია, 
    ქათმის ფრთები 2 პორცია, ბოსტნეული მაყალზე, საწებლები ) 
  Mixed grill “From Batumi” 
    (Veal loin, pork loin, veal skewers, pork skewers, quails 2 portion, 
   chicken wings 2 portion, vegetables and sauces) 
  Мангальное ассорти «Из Батума» 
    ( шашлыки из телятины и свинины, корейки из телятины и свинины, 
   Перепелки 2 порции, куриные крылышки 2 порции, овощи на мангале, соусы ) 

 



 
 

ცომეული/ BAKERY/ ВЫПЕЧКА 
 
 

აჩმა                                                                                                                       9.00 
Achma  
Ачма 
 
ხაჭაპური აჭარული ( ცომგამოცლილი)                                                           11.00/13.00 
Adjarian Khachapuri ( with imeretian cheese, butter, egg )   
Хачапури Аджарский                                                                           
( с имеретинским сыром, маслом, яйцом  ) 
     
ხაჭაპური მეგრული                                                                                        17.00 
Mengrelian Khachapuri ( with suluguni and imeretian cheese )   
Хачапури Менгрельский                                                                              
( с сулугуни и имеретинским сыром  ) 
       
ხაჭაპური იმერული                                                                                         14.00 
Imeretian Khachapuri ( with imeretian cheese ) 
Хачапури Имеретинский                                                                              
( с молодым имеретинским сыром  ) 
 
კუბდარი / Kubdari /Кубдари 
ხბოს ხორცით / bakery with veal / рубленое мясо телятины,  специи      20.00 
ღორის ხორცით / bakery with pork / рубленое мясо свинины,  специи      17.00 
                                                                                                 

ლობიანი                                                                                                            9.00 
Lobiani    ( dough with beans and spices ) 
Лобиани                                                                                                           
(выпечка из теста с фасолью и прянностями  ) 
     
მჭადი  ( ორი ცალი )                                                                                          3.00 
Mchadi ( corn pone ) 
Мчади                                                                                                               
(кукурузная лепешка  ) 



      
ჭვიშტარი  ( ორი ცალი )                                                                                  7.00 
Chvishtari ( corn pone with cheese ) 
Чвиштари                                                                                                         
(кукурузная лепешка с молодым сыром  ) 
 

   
პიცა მილანო                                                                                                    15.00 
Pizza Milano 
 ( Tomato sauce, mozzarella, salami, olive oil, oregano )      
Пицца Милано                                                                                                
( тесто, томатный соус, сыр моцарела, салями, оливковое масло, орегано ) 
     
პიცა მარგარიტა                                                                             14.00 
Pizza Margarita  
( Tomato sauce, mozzarella cheese, tomatoes, oregano, olive oil )    
Пицца Маргарита                                                                                           
(тесто, томатный соус, сыр моцарела, помидоры, оливковое масло, орегано) 

      
პიცა სამარხო                                                                              11.00 
Vegetarian Pizza  
Пицца вегетарианская 
       
ფენოვანი ღვეზელი ტარხუნით                                                              10.00 
Puff pastry with cheese and tarragon   
Пирог	слоеный	с	сыром	и	тархуном 
 

პიცა “ცეზარი” ( ქათმით და სოკოთი )                                                                                              19.00 

Pizza “Caesar” (with chicken and champignions) 

Пицца	“Цезарь”	(	с	курицей	и	грибами	)	
 
 
 
 
 
 
 
 



 
გარნირი/ GARNISHES / ГАРНИРЫ 

 
ახალი კარტოფილი ( მწვანილით)                                                                              7.00 
 Baby potatoes  ( with herbs ) 
Молодой картофель на кеци   ( с зеленью )  

    
კარტოფილი მექსიკურად                                                        7.00 
Mexican potatoes 
Картофель по-мексикански 
 

კარტოფილი მოხარშული ( მწვანილით )                                                                  5.00 
Boiled potatoes  ( with herbs )  
Картофель отварной   ( с зеленью ) 
 
   
ბრინჯი მოხარშული                            5.00 
Boiled rice 
Рис отварной 
 
კარტოფილი “ფრი“                                                                                        7.00 
Potato fries  
Фри 
       
გამომცხვარი კარტოფილი შემწვარი სოკოთი ნაღების სოუსით          9.00 
Baked potatoes (with fried mushrooms and creamy sauce)  
Запеченная картошка с жареными грибами в сливочном соусе 
     

 გამომცხვარი კარტოფილი ქათმის ფილეთი და ნაღების სოუსით        9.00 
 Baked  potatoes (with chicken and creamy sauce) 

Запеченная картошка с куриным филе  в сливочном соусе 
 
       

 
 
 
 



 
სოუსები/ SAUCES 

აჯიკა/ Adjika / Аджика                                          2.00 

საწებელი / Satsebeli /  Сацебели                                   2.00 

ტყემალი / Tkemali / Ткемали       2.00 

მწვადისთვის / For skewers / для шашлыка     2.00 

სოუსი კარტოფილისათვის / For potatoes / для картошки    2.00 

ნარშარაფი / Narsharab / Наршараб                5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
დესერტი/ DESSERT/ ДЕСЕРТ 

 
მთვრალი მსხალი გრილიაჟით                                                                   14.00 
Пьяная Груша 
Drunk pear 
(stuffed with roast and ice cream) 
 
შოკოლადის ტორტი                                                                                      12.00 
Chocolate cake  
Шоколадный торт                                                                                            

     
ტირამისუ                                                                                                         14.00 
Tiramisu          
Тирамису 
 
ბრაუნი                                                                                                     12.00 
Chocolate Brownie 
Брауни 
 
ცდუნება                                                                                                   15.00 
Temptation 
Искушение от «Old Boulevard» 
 (шоколадно-ванильный десерт 
под соусом Англез)  ( Vanilla-chocolate dessert with angles sauce ) 
 
ჩისქეიქი                                                                   12.00 
Cheesecake  
Чизкейк 
     
მარწყვი ნაღებით შოკოლადის ჭიქაში 
Strawberry with cream 
Клубника со сливками в шоколадном стаканчике        9.00       
 
ვაშლის შტრუდელი                                              9.00 
Apple strudel 
Яблочный штрудель 



 
შემწვარი ვაშლი თაფლით და ნიგვზით                                                 7.00 
Baked apple with honey and nuts 
Яблоко, запеченное с медом и орехами 
 
ბაქლავა აჭარული                                5.00 
Pakhlava 
Пахлава аджарская 
 
ნაყინი ასორტიმენტში ( ვანილი, შოკოლადი )                                      6.00 
Ice-cream assortment 
( vanilla, chocolate ) 
Мороженое в ассортименте ( ванильное, шоколадное ) 
 

ნაყინი ბათუმურად                                                                                7.00 
Ice-cream in Batumian way 
( Vanilla ice-cream with walnuts, raisins and chocolate ) 
Мороженое по-батумски  
( ванильное мороженое с орехами, изюмом и шоколадом ) 
 
ხილის ასორტი                                                                                       30.00 
Fruit Platter 
Фруктовая тарелка 
 
ხილის ასორტი ( საზამთრო, ნესვი )                                                                             30.00 
Summer fruit platter 
( melon, watermelon ) 
Фруктовая тарелка ( арбуз, дыня ) 

 
კენკრა გახეხილი შაქრით            3.00 
( ჟოლო, ფეიხოა ) 
 Grated fruits with sugar 
 ( Raspberry, Feijoa)  
Ягоды, перетертые с сахаром  ( малина, Фейхоа ) 

 
 


