
1. მეგრული ხაჭაპური - ფორმატი „ეგოისიტი“ 
+ ხილ-კენკროვანი სმუზი  
+ აირჩიეთ ჩამოთვლილთაგან: ჩაი (შავი ან მწვანე), ბათუმური ყავა 
ქვიშაზე,  კაკაო, წყალი, წვენი 
+დესერტი 
 
 

2. იმერული ხაჭაპური - ფორმატი „ეგოისიტი“  
+ ხილ-კენკროვანი სმუზი  
+ აირჩიეთ ჩამოთვლილთაგან: ჩაი (შავი ან მწვანე), ბათუმური ყავა 
ქვიშაზე,  კაკაო, წყალი, წვენი 
+დესერტი 
 
 

3. ხაჭოს კვერი არაჟნით და ჟოლოთი (თაფლით)  
+ ხილ-კენკროვანი სმუზი  
+ აირჩიეთ ჩამოთვლილთაგან: ჩაი (შავი ან მწვანე), ბათუმური ყავა 
ქვიშაზე,  კაკაო, წყალი, წვენი 
+დესერტი 
 
 

4. ბრუსკეტები:  

- ავოკადო, ორაგულითა და თოხლო კვერცხით  

-  პომიდვრით, ნივრითა და მწვანილით  
+ ხილ-კენკროვანი სმუზი  
+ აირჩიეთ ჩამოთვლილთაგან: ჩაი (შავი ან მწვანე), ბათუმური ყავა 
ქვიშაზე,  კაკაო, წყალი, წვენი 
+დესერტი 

 
 



5. შემწვარი კვერცხი: ომლეტი (თვალუკა) ორი 
კვერცხისაგან არჩევით:  

6.1 ყველი, პომიდორი და მწვანილი 
6.2 ძეხვი სამონადირეო, პიმოდორი და მწვანილი  
6.3 ბეკონი, პომიდორი და მწვანილი  

+ ხილ-კენკროვანი სმუზი  
+ აირჩიეთ ჩამოთვლილთაგან: ჩაი (შავი ან მწვანე), ბათუმური ყავა 
ქვიშაზე,  კაკაო, წყალი, წვენი 
+დესერტი 
 

6. „მენემენ“, (თურქული ცხარე ომლეტი პომიდვრით, 
ხახვითა და წიწაკით) + სმუზი: 

+ ხილ-კენკროვანი სმუზი  
+ აირჩიეთ ჩამოთვლილთაგან: ჩაი (შავი ან მწვანე), ბათუმური ყავა 
ქვიშაზე,  კაკაო, წყალი, წვენი 
+დესერტი 
 
 

7. ინტერნაციონალური საუზმე: 

8.1 (ძეხვი «სერველატი» 40 გრ. 8.2 ან ქათამი 100 გრ.), ყველი 
სულგუნი 50 გრ., კარაქი 20გრ.., მოხარშული კვერცხი, ზეთისხილი, 
ყველი+პომიდორი 50გრ.,/50გრ., მაწონი 120 გრ., ხაჭო 100 გრ., 
თაფლი 20 გრ.) 
 

+ ხილ-კენკროვანი სმუზი  
+ აირჩიეთ ჩამოთვლილთაგან: ჩაი (შავი ან მწვანე), ბათუმური ყავა 
ქვიშაზე,  კაკაო, წყალი, წვენი 
+დესერტი 
 
 



საუზმეზე დამატებით თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ:  

1. სალათი ფორმატი  «ეგოისტი»                                                        3 ლ 
(პომიდორი, კიტრი, მწვანილი და სალათის ფურცელი)                                  

2. ჰერკულესის ფაფა წყალზე                                                              3 ლ 
3. ჰერკულესის ფაფა რძეზე                                                                 3 ლ 
4. მანის ფაფა                                                                                          3 ლ 
5. თაფლი                                                                                                3 ლ 
6. მურაბა                                                                                                  3 ლ 
7. სულგუნი 200 გრ                                                                                 8 ლ 
8. იმერული ყველი 200 გრ                                                                   5 ლ 
9.  მაწონი 200 გრ                                                                                   2 ლ 
10. რძე 200 გრ.                                                                                        1 ლ 
11. ხაჭო100 გრ.                                                                                       3 ლ 
12.  არაჟანი 100 გრ.                                                                               2 ლ 
13.  კარაქი 20 გრ.                                                                                   1 ლ  
14.  მოხარშული კვერცხი                                                                      1 ლ 

 
 


