
www.lavash.restaurant

êպասարկման վճար

10%
За обслуживание 



ê²èÀ ԽՈՐՏԻԿՆԵՐ

Մսի տեսականի §Ֆիրմային¦
բաստուրմա, սուջուխ, տավարի լեզու, 

երշիկ, տավարի ֆիլե, բեկոն

Հայկական ձկան տեսականի
ապխտած իշխան, 

բուսայուղում ապխտած իշխան, 
ապխտած ստերլետ

4900

7500

4000

8500

Ղավուրմա
տավարի փափկամիս, կարագ

Ձկան տեսականի
սաղմոն, յուղաձուկ, 
ապխտած թառափ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Фирменное мясное ассорти
бастурма, суджук, говяжий язык, 
колбаса, говяжье филе, бекон

Ассорти из армянских рыб
копченая форель, 

копченная в растительном масле форель, 
копченая стерлядь

Кавурма
говяжья вырезка, сливочное масло

Рыбное ассорти
лосось, масляная рыба, 

копченая осетрина



ê²èÀ ԽՈՐՏԻԿՆԵՐ

Գյուղական պանիր
ոչխարի պանիր, լոռի պանիր, 

հորած պանիր, սուլուգունի պանիր
Բանջարեղենային սառնուտեստ

սմբուկ, լոլիկ, կանաչ պղպեղ, 
սոխ, սխտոր, կանաչի, 

համեմունք

Մարինացված կարմիր պղպեղ

Պանրի տեսականի
հոլանդական պանիր, ռոքֆոր պանիր,

 լոռի պանիր, սուլուգունի պանիր

Պանրի տեսականի գինու համար
հոլանդական պանիր (Հին Ամստերդամ), ռոքֆոր, 

պարմեզան, մոցարելա, բրի (Կաստելո)

2100 1800

1000

2800

6500

1100

3000
Կծու Չիզ

պանիր, թթվասեր, կանաչ կծու պղպեղ

Բանջարեղենի տեսականի
կանաչիի տեսականի, լոլիկ, վարունգ,

կարմիր բողկ, չիլի պղպեղ

Сыр деревенский
овечий сыр, сыр лори, сыр хорац 

(выдержанный в глиняной посуде), 
сыр сулугуни

Холодная закуска из овощей 
баклажан, помидор, зеленый перец, 

лук, чеснок, зелень, специи

Маринованный красный перец

Сырное ассорти
сыр голландский, сыр рокфор, 

сыр лори, сыр сулугуни

Сырная тарелка к вину
сыр голландский (Старый Амстердам), 

рокфор, пармезан, моцарелла, 
бри (Кастелло)

Острый Чиз
сыр, сметана, острый зеленый перец

Ассорти из овощей
зелень, помидор, огурец, редис, перец чили

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



ê²èÀ ԽՈՐՏԻԿՆԵՐ

Àնկույզով պաշտետ
ընկույզ, բուլղարական պղպեղ

1600

Տնական թթու
կաղամբ, վարունգ, ծաղկակաղամբ, 

ծիծակ, բամիա, խթա

1400

1000

1000

Քամած մածուն
քամած մածուն, ընկույզ

Ձիթապտուղ
սև, կանաչ ձիթապտուղ

èեժան

Կիտրոն

Հաց

1000

600

400
Թարմ կանաչի

համեմ, մաղադանոս, կանաչ սոխ, 
կոտեմ, ռեհան, սամիթ, կարմիր բողկ

1400

Паштет из грецких орехов
грецкий орех, болгарский перец

Домашние соленья
капуста, огурец, цветная капуста, 

острый перец, бамия, хта (армянский огурец)

Сцеженный мацун
сцеженный мацун, грецкий орех

Оливки
маслины, оливки

Режан

Лимон

Хлеб

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Свежая зелень
кинза, петрушка, зеленый лук, 

кресс-салат, базилик, укроп, редис



²Ղò²ՆՆԵՐ

Բրոկոլիով և սնկով աղցան
բրոկոլի, շամպինյոն, թթու վարունգ, 

եգիպտացորեն, գազար, ընկույզ, համեմունք

²սիական աղցան
տապակած սմբուկ, շամպինյոն, 

բեկոն, չերրի լոլիկ, կանաչ սոխ, սոխ, 
սխտոր, սոյայի սոուս, համեմունք

1800

2200

êմբուկով աղցան թարխունի սոուսով
սմբուկ, կաղամբ, կանաչի, քունջութ, սոճենու 

ընկույզ, չիլի պղպեղ, թարխունով սոուս, 
սերուցքային սոուս

Լցոնած սմբուկ
տապակած սմբուկ, թթվասեր, 

ընկույզ, սխտոր, կանաչի

2500

2000
Ոլորան

տապակած սմբուկ, 
բուլղարական պղպեղ, 

գազար, կանաչի, սերուցք

2000

Салат из брокколи с грибами 
брокколи, шампиньоны, маринованный огурец, 

кукуруза, морковь, грецкий орех, специи

Азиатский салат
жареный баклажан, шампиньоны, 

бекон, помидоры черри, зеленый лук, лук, 
чеснок, соевый соус, специи

Баклажанный салат 
с соусом из эстрагона

баклажан, капуста, зелень, кунжут, кедровый 
орех, перец чили, соус из эстрагона, 

сливочный соус

Фаршированные баклажаны
жареные баклажаны, сметана, 
грецкий орех, чеснок, зелень

САЛАТЫ

Волоран
жареный баклажан, 
болгарский перец, 

морковь, зелень, сливки



²Ղò²ՆՆԵՐ

Հունական աղցան
լոլիկ, վարունգ, կանաչ պղպեղ, հազար, ձիթապտուղ, 

ֆետա պանիր, կիտրոնի հյութ, համեմունք, սոխ

Հունական աղցան խաղողով
հազար, կարմիր բողկ, ընկույզ, խաղող, 

լոլիկ, ձիթապտուղ, ֆետա պանիր

2500

2500

Բուրատա պանիր 
կարամելացված մրգով

բուրատա պանիր, կարամելացված միրգ, 
ռուկոլա, հատապտղային սոուս

Հայաստան աղցան
տավարի միս, բուլղարական պղպեղ, 

միրգ, սոուս, համեմունք

Կովսական աղցան
տավարի փափկամիս, բուլղարական պղպեղ, 
կծու պղպեղ, սոխ, կանաչի, սոուս, համեմունք

4800

2200

2200

Греческий салат
помидор, огурец, зеленый перец, листья салата 

латук, оливки, сыр фета, лимонный сок, специи, лук

Греческий салат с виноградом
листья салата латук, редис, грецкий орех, 

виноград, помидор, оливки, сыр фета

Сыр буррата с 
карамелизированным фруктом

сыр буррата, карамелизированный фрукт, 
рукола, ягодный соус

Салат Армения
говядина, болгарский перец, фрукты, 

соус, специи

Салат Ковсакан
говяжья вырезка, болгарский перец, 

острый перец, лук, зелень, соус, специи

САЛАТЫ



²Ղò²ՆՆԵՐ

Միջօրե
տավարի փափկամիս, տապակած սմբուկ, 

բուլղարական պղպեղ, գազար, կանաչի, սխտոր, 
քունջութ, համեմունք

2100

²վելուկը մածունով
ավելուկ, քամած մածուն, սոխ, սխտոր, ընկույզ

²վելուկով աղցան
ավելուկ, սոխ, սխտոր, ընկույզ

Մոցարելա բազուկով 
և մեղրային սոուսով

մոցարելա, բազուկ, սոճենու ընկույզ, 
սխտոր, ռուկոլա, մեղրային սոուս

1300

1100

2800
Կեսար աղցան

հավի կրծքամիս, հազար, չորահաց, 
պարմեզան պանիր, սպիտակ սոուս

Կեսար աղցան սաղմոնով
սաղմոն, հազար, չորահաց, 

պարմեզան պանիր, սպիտակ սոուս

2700

4000

Полдень
говяжья вырезка, жареный баклажан, болгарский 
перец, морковь, зелень, чеснок, кунжут, специи

Авелук с мацуном
авелук (конский щавель), сцеженный мацун, 

лук, чеснок, грецкий орех

Салат из авелука
авелук (конский щавель), 
лук, чеснок, грецкий орех

Моцарелла со свеклой 
и медовым соусом

моцарелла, свекла, кедровый орех, 
чеснок, рукола, медовый соус

САЛАТЫ

Салат Цезарь
куриная грудка, листья салата латук, 
сухари, сыр пармезан, белый соус

Салат Цезарь с лососем
лосось, листья салата латук, 

сухари, сыр пармезан, белый соус



²Ղò²ՆՆԵՐ

²ՊՈôՐՆԵՐ

Նռանե
գառան միս, բրինձ, ոլոռ, բազուկի ճավ, 
նռան հյութ, կանաչի, սոխ, համեմունք

Դդումով կրեմ-ապուր
դդում, կանաչի, դդմի կորիզներ, 

սերուցք, չորահաց

êնկով կրեմ-ապուր
շամպինյոն, սոխ, սերուցք, համեմունք, 

չորահաց

1600

1400

1600

Միքս աղցան
բազուկ, հազար, սոճենու ընկույզ, ռուկոլա, 

խուրմա, ֆիրմային բալզամիկ սոուս

²մառային աղցան
լոլիկ, վարունգ, սոխ, կանաչի

2200

1100/1800

Нранэ
ягнятина, рис, горох, свекольная ботва, 

гранатовый сок, зелень, лук, специи

Тыквенный крем-суп
тыква, зелень, семена тыквы, 

сливки, сухари

Грибной крем-суп
шампиньоны, лук, сливки, специи, 

сухари

САЛАТЫ

СУПЫ

Микс-салат 
свекла, листья салата латук, кедровый орех, 

рукола, финик, фирменный бальзамический соус

Летний салат
помидор, огурец, лук, зелень



²ՊՈôՐՆԵՐ

Դդումով և կարմիր լոբով ապուր
տավարի փափկամիս, դդում, կարմիր լոբի, 

կանաչի, կարագ, սոխ, համեմունք

êիբիրյան ապուր
տավարի մսով պելմենի, բրինձ, բուլղարական 

պղպեղ, լոլիկ, գազար, սոխ, կանաչի, համեմունք

êոլյանկա
ապխտած մսի տեսականի, բաստուրմա, 

տավարի փափկամիս, թթու վարունգ, 
թթվասեր, ձիթապտուղ, կիտրոն, 

կանաչի, սոխ, համեմունք

Չանախ
գառան միս, կանաչ լոբի, կարտոֆիլ, սմբուկ, 
սոխ, սխտոր, կանաչի, բուլղարական պղպեղ, 

լոլիկ, համեմունք

Հավով ապուր
հավի թևիկներ, կարտոֆիլ, բրինձ, գազար, կանաչ  

բուլղարական պղպեղ, կանաչի, համեմունք

1400

1200

1600

1500

1000

²վելուկով ապուր
ավելուկ, բլղուր, կարտոֆիլ, սոխ, 

սխտոր, համեմունք

1000

Հարիսա
հավի միս, ձավար, կարագ

1200
Լոբով ապուր

կարմիր լոբի, կանաչի, սոխ, 
ընկույզ, համեմունք

1000

Суп из тыквы и красной фасоли
говяжья вырезка, тыква, красная фасоль, 

зелень, сливочное масло, лук, специи

Сибирский суп
пельмени с говядиной, рис, болгарский перец, 

помидор, морковь, лук, зелень, специи

Солянка
ассорти из копченого мяса, бастурма, 

говяжья вырезка, маринованный огурец, 
сметана, оливки, лимон, 

зелень, лук, специи

Чанах
ягнятина, стручковая фасоль, картофель, баклажан, 

лук, чеснок, зелень, болгарский перец, помидор, специи

Куриный суп
куриные крылышки, картофель, рис, морковь, 

зеленый болгарский перец, зелень, специи

СУПЫ

Суп из авелука
авелук (конский щавель), булгур, 
картофель, лук, чеснок, специи

Ариса
куриное мясо, пшеница (дзавар), сливочное масло

Суп из фасоли
красная фасоль, зелень, лук, 

грецкий орех, специи



Բորշչ
տավարի փափկամիս, կաղամբ, բազուկ, գազար, 

կանաչի, տոմատի սոուս, սոխ, համեմունք

Հորթի թիակ 
հաճարի փլավով / 1կգ
հորթի թիակ, ֆիրմային սոուս, 

սունկ, հաճար

Հորթի չալաղաջ 
արիշտայով
հորթի չալաղաջ, 

գազարի ֆիրմային սոուս, արիշտա

1400
11500

15000

Տ²Ք ՈôՏԵêՏՆԵՐ

²ՊՈôՐՆԵՐ

êպաս
թթվասեր, մածուն, ձավար, կարագ, կանաչի

900

Борщ
говяжья вырезка, капуста, свекла, морковь, 

зелень, томатный соус, лук, специи

Телячья лопатка с 
пловом из полбы / 1кг

телячья лопатка, фирменный соус,
 грибы, полба

Телячья корейка с ариштой
телячья корейка, фирменный морковный 

соус, аришта (армянская паста)

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Спас
сметана, мацун, пшеница (дзавар), 

сливочное масло, зелень



Գառան թիակ 
(մասնատված)

գառան թիակ, կարտոֆիլ, 
համեմունք

12000

Գառան թիակ 
հաճարի փլավով

գառան թիակ, բուլղարական պղպեղ, կանաչեղեն, 
հաճարով փլավ, չիլի պղպեղ, սխտոր

7500

Տ²Ք ՈôՏԵêՏՆԵՐ

êնկով և հաճարով փլավ
հաճար, շամպինյոն, սոխ,

 կարագ, համեմունք

1500

Քարահունջ
գառան վիզ, բրնձով ֆիրմային փլավ,

 ֆիրմային սոուս, համեմունք

7000

Лопатка ягненка 
(нарезанная)

лопатка ягненка, картофель, 
специи

Лопатка ягненка
с пловом из полбы

лопатка ягненка, болгарский перец, зелень, 
плов из полбы, перец чили, чеснок

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Плов из полбы 
с грибами

полба, шампиньоны, лук, 
 сливочное масло, специи

Караундж
шейка ягненка, фирменный плов из риса,

фирменный соус, специи



Շարան
տավարի սուկի, շերտավոր խմոր, 

պանիր, բրինձ, համեմունք

4000

Խուրջին
գառան միս, բուլղարական պղպեղ, 

լոլիկ, սոուս, սոխ, կանաչի, համեմունք

5000

Տ²Ք ՈôՏԵêՏՆԵՐ

Լավաշ
տավարի սուկի, շերտավոր խմոր, սուլուգունի պանիր, 

իմերուլի պանիր, ծաղկակաղամբ, սնկով սոուս

6000

Шаран
говяжья вырезка, слоеное тесто, 

сыр, рис, специи
Хурджин

ягнятина, болгарский перец, 
помидор, соус, лук, зелень, специи

Лаваш
говяжья вырезка, слоеное тесто, сыр сулугуни, 

сыр имерули, цветная капуста, грибной соус

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА



Տ²Ք ՈôՏԵêՏՆԵՐ

²վան
հորթի մատներ,  

խաղողի թփով տոլմա

6000

æեռոցում տապակած 
հորթի մատներ

հորթի մատներ, ֆիրմային սոուս, 
կարտոֆիլ, կանաչի, սոխ

5500

Հորթի խաշլամա 
նորովի

հորթի միս, կարտոֆիլ, լոլիկ,
 բուլղարական պղպեղ, սոխ,

կանաչի, համեմունք

3300
Հորթի մատներ կանաչիի սոուսով

հորթի մատներ, կանաչեղեն, 
սխտոր, համեմունք

4500
Տապակա խոզի մսով և

բանջարեղենով
խոզի փափկամիս, կարտոֆիլ, բուլղարական 

պղպեղ, լոլիկ, կանաչի, սոխ, համեմունք

2300

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Аван
телячьи ребрышки, 

толма в виноградных листьях

Телячьи ребрышки, 
запеченные в духовке

телячьи ребрышки, фирменный соус, 
картофель, зелень, лук

Хашлама из телятины 
по новому рецепту

телятина, картофель, помидор, 
болгарский перец, лук, 

зелень, специи

Телячьи ребрышки 
в соусе из зелени

  телячьи ребрышки, зелень, 
чеснок, специи

Жаркое из свинины с овощами
свиная вырезка, картофель, болгарский перец, 

помидор, зелень, лук, специи



Տ²Ք ՈôՏԵêՏՆԵՐ

Գառան տժվժիկ
գառան սիրտ, գառան թոք, գառան դմակ,
կծու պղպեղ, սոխ, կանաչի, համեմունք

2000

Տավարի տժվժիկ
տավարի թոք, սոխ, կանաչի, 
տոմատի սոուս, համեմունք

2000

Իշլի քյուֆթա
տավարի փափկամիս, բլղուր, 

ընկույզ, համեմունք

Թավա քյուֆթա
տավարի փափկամիս, լոլիկ, սոխ

2700

2600

Լավաշով ղափամա (փոքր)
դդում, բրինձ, լավաշ, ընդեղեն, չրեղեն, մեղր

Էրզրումի ղափամա (փոքր)
դդում, տավարի փափկամիս, սմբուկ, գազար, կարմիր 

լոբի, կանաչի, կարագ, սոխ, սխտոր, համեմունք

3200

3600

Տ²Ք ՈôՏԵêՏՆԵՐ Тжвжик из ягнятины
ливер ягненка (сердце, легкие), курдюк ягненка, 

острый перец, лук, зелень, специи

Тжвжик из говядины
говяжья печень, лук, зелень,

томатный соус, специи

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Ишли кюфта
говяжья вырезка, булгур, 

грецкий орех, специи

Тава кюфта
говяжья вырезка, помидор, лук

Хапама с лавашом (маленькая)
тыква, рис, лаваш, 

ассорти из орехов и сухофруктов, мед

Эрзерумская хапама (маленькая)
тыква, говяжья вырезка, баклажан, морковь, красная 

фасоль, зелень, сливочное масло, лук, чеснок, специи

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА



Տ²Ք ՈôՏԵêՏՆԵՐ

Խաղողի թփով տոլմա
խաղողի տերևներ, տավարի փափկամիս, 

բրինձ, կանաչի, համեմունք, մածուն, սխտոր

Կաղամբով տոլմա 
կաղամբի տերևներ, տավարի փափկամիս, 

բրինձ, կանաչի, աջիկա, համեմունք

2200

2200

Տապակած ճուտ
ճուտ, կարտոֆիլ, համեմունք

Տապակած սունկ
 կարտոֆիլով

շամպինյոն, կարտոֆիլ, կանաչի, համեմունք

Ժենգյալով հաց
կանաչեղենով հացաբլիթ, 

կարագ, համեմունք

2400

13001200

Толма в виноградных листьях
виноградные листья, говяжья вырезка, 

рис, зелень, специи, мацун, чеснок

Толма в капустных листьях
листья капусты, говяжья вырезка, рис, зелень, 

аджика, специи

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Жареный цыпленок
цыпленок, картофель, специи

Жареные грибы
 с картофелем

шампиньоны, картофель, зелень, специи

Женгялов хац
хлебная лепешка с начинкой из различных видов 

зелени, сливочное масло, специи



ԽԻՆԿ²ԼԻ

 Տապակած խինկալի (4 հատ)
խմոր, տավարի փափկամիս, սոխ, սխտոր, 

կանաչի, կարագ, համեմունք

Խինկալի (4 հատ)
խմոր, տավարի փափկամիս, սոխ, 

սխտոր, կանաչի, կարագ, համեմունք

1400

1200

Պելմենի (10 հատ)
խմոր, տավարի փափկամիս, սոխ, 

սխտոր, կանաչի, կարագ, թթվասեր, 
համեմունք

1300

Տապակած պելմենի ձվով 
խմոր, տավարի փափկամիս, ձու, սոխ, սխտոր, 

կանաչի, կարագ, համեմունք

1500

Կանաչիով պելմենի
խմոր, կանաչեղեն, ֆիրմային սոուս, համեմունք

2200

ՊԵԼՄԵՆԻ

Жареные хинкали (4 шт.)
тесто, говяжья вырезка, лук, чеснок, 

зелень, сливочное масло, специи

Хинкали (4 шт.)
тесто, говяжья вырезка, лук, чеснок, 

зелень, сливочное масло, специи

ХИНКАЛИ

Жареные пельмени с яйцом
тесто, говяжья вырезка, яйцо, лук, чеснок, 

зелень, сливочное масло, специи

Пельмени с зеленью
тесто, зелень, фирменный соус, специи

Пельмени (10 шт.)
тесто, говяжья вырезка, лук, 

чеснок, зелень, сливочное масло, 
сметана, специи

ПЕЛЬМЕНИ



Խորոված êևանի սիգ 
(1 կգ)

Խորոված թառափ (ստերլետ) 
(1 կգ)

Խորոված թառափ (ստերլետ) 
(2 կտոր)

8000

10000

3600

êաղմոն կիտրոնի սոուսով
սաղմոն, կիտրոնի սոուս, բրինձ, 

կանաչեղեն, պաքսիմատ

8000

ՁԿՆ²ՅԻՆ ՈôՏԵêՏՆԵՐ

êաղմոնի սթեյք ռոքֆորի սոուսով
սաղմոն, բրինձ, ռոքֆորով ֆիրմային սոուս

æերմուկի կարմրախայտ 
շոգեխաշած (1 ձուկ)

Շոգեխաշած իշխան (1 ձուկ)

7000

3600

3600

Լավաշով գավառական իշխան

Խորոված իշխան (1 ձուկ)

3600

3600

Шашлык из севанского сига 
(1 кг)

Шашлык из стерляди
(1 кг)

Шашлык из стерляди 
(2 куска)

Лосось под лимонным соусом
лосось, лимонный соус, рис, зелень, 

панировочные сухари

Стейк из лосося под соусом рокфор
лосось, рис, фирменный соус с рокфором

Джермукская горно-ручьевая 
форель на пару (1 рыба)

Форель на пару (1 рыба)

РЫБНЫЕ БЛЮДА

Форель по-деревенски с лавашом

Шашлык из форели (1 рыба)



ԽՈՐՈՎ²Ծ

Խորոված խոզի չալաղաջ

Խորոված խոզի մատներ

3800

3600

Խոզի փափկամսի խորոված

3400

Խորոված խոզի վիզ

3600

Տավարի սուկիի խորոված

4500
Шашлык из свиной корейки

Шашлык из свиных ребрышек

Шашлык из свиной вырезки

ШАШЛЫК

Шашлык из свиной шеи

Шашлык из говяжьей вырезки 



Գառան չալաղաջ

4000

Գառան խորոված

3200

Հորթի խորոված Խորոված տավարի սիրտ, թոք

Հավի խորոված

3700 2200

2200

ԽՈՐՈՎ²Ծ

Էրեբունի
հավի կրծքամիս, շամպինյոն, բուլղարական 

պղպեղ, լոլիկ, սոխ, կանաչի, համեմունք

2200

Մշո քյաբաբ գառան
գառան միս, բուլղարական պղպեղ, 
կծու պղպեղ, կանաչի, համեմունք

Մշո քյաբաբ տավարի
տավարի փափկամիս, բուլղարական պղպեղ, 

կծու պղպեղ, կանաչի, համեմունք

1800

1600

Шашлык из корейки ягненка

Шашлык из ягнятины

Шашлык из телятины Шашлык из говяжьего ливера

Шашлык из курицы

ШАШЛЫК

Эребуни
куриная грудка, шампиньоны, болгарский перец, 

помидор, лук, зелень, специи

Мшо кебаб из ягненка
ягнятина, болгарский перец, 

острый перец, зелень, специи

Мшо кебаб из говядины
говяжья верезка, болгарский перец, 

острый перец, зелень, специи



ԽՈՐՈՎ²Ծ

Խորոված պանիր
սուլուգունի պանիր

1400Խորոված բանջարեղեն 
սմբուկ, կանաչ պղպեղ, լոլիկ, սոխ, 

կանաչի, կարագ, համեմունք

1500

Խորոված կարտոֆիլ

600

Խորոված սունկ

1400

ШАШЛЫК

Сыр на мангале
сыр сулугуни

Овощи на мангале
баклажан, зеленый перец, помидор, лук, 

зелень, сливочное масло, специи

Картофель на мангале

Грибы на мангале



Ծնեբեկ

6500

Տապակած սիբեխ
սիբեխ, ձու, կարագ, 

համեմունք

2400

Տապակած մանդակ
մանդակ, ձու, կարագ, 

համեմունք

2400

Կանաչ ոլոռով ձվածեղ
կանաչ ոլոռ, ձու, կարագ, համեմունք

1400

Ձվով տապակած 
կանաչ լոբի

կանաչ լոբի, ձու, կարագ, կանաչի, համեմունք

1600

Բաստուրմայով 
ձվածեղ

բաստուրմա, ձու, կարագ, համեմունք

Լոլիկով 
ձվածեղ

լոլիկ, ձու, կարագ, համեմունք

1500

1200

Խ²Վ²ՐՏՆԵՐ

Ձվածեղ
ձու, կարագ, 
համեմունք

700

Спаржа

Резак, припущенный в масле
резак, яйцо, сливочное масло, 

специи

Бутень, припущенный в масле
бутень, яйцо, 

сливочное масло, специи

Яичница с зеленым горошком
зеленый горошек, яйцо, сливочное масло, специи

Стручковая фасоль, 
обжаренная с яйцом

стручковая фасоль, яйцо, сливочное масло, 
зелень, специи

Яичница 
с бастурмой

бастурма, яйцо, сливочное масло, специи

Яичница 
с помидорами

помидоры, яйцо, сливочное масло, специи

ГАРНИРЫ

Яичница
яйцо, сливочное масло, специи



Խ²Վ²ՐՏՆԵՐ

Կանաչ ոլոռ    
կանաչ ոլոռ, կարագ, 

համեմունք

Բրինձ
բրինձ, կարագ, համեմունք

Հնդկաձավար
հնդկաձավար, կարագ, 

համեմունք

Կարտոֆիլի խյուս
կարտոֆիլ, կարագ, 

համեմունք

²րիշտա
արիշտա, կարագ, 

համեմունք

1400

800

800

800

1000

Зеленый горошек
зеленый горошек, сливочное масло, специи

Рис
рис, сливочное масло, специи

Гречка
гречка, сливочное масло, 

специи

Картофельное пюре
картофель, сливочное масло, 

специи

Аришта 
аришта 

(армянская домашняя паста), 
сливочное масло, специи

ГАРНИРЫ



²Ղ²ՆԴԵՐ

Մրգի տեսականի

Միլֆեյ

Ֆիրմային 
փախլավա

8000

2800

1200

Գավառական 
փախլավա

1200

Բասկյան տորթ 
մրգային միջուկով

1300

Բասկյան տորթ 
շոկոլադե միջուկով

1300

Фруктовое ассорти

Мильфей

Фирменная 
пахлава

Гаварская 
пахлава

ДЕСЕРТЫ

Баскский пирог
с фруктовой начинкой

Баскский 
шоколадный пирог



²Ղ²ՆԴԵՐ

Գինեսի èեկորդակիր Գաթա

1400

Մուրաբա

1300

Պաղպաղակ §Լավաշ¦

Շոկոլադե պաղպաղակ

2300

1300

Շարոց

1200

Տնական հալվա

1500

Рекордная Гата Гиннеcса

Варенье

Мороженое «Лаваш»

Шоколадное мороженое

ДЕСЕРТЫ

Шароц

Домашняя халва



Բ²Ր БАР



ԿՈՆՅ²Կ / ԲՐԵՆԴԻ

7000

15000

5800

13000

2400

2000

4500

2000

1500

ՎԻêԿԻ

11000

6500

4200

2200

4300

2200

2200

1600

Macallan Sienna 15 YO 

Macallan Amber 12 YO

Chivas Regal 18 YO

Chivas Regal 12 YO

Nikka from the Barrel

Maker’s Mark

Jack Daniels

Jameson Madatov 7 YO

Madatov 10 YO

Ararat Dvin Collection Reserve

Hennessy XO

Ararat Nairi 20 YO

Ararat Charles Aznavour 
Signature Blend 25 YO

Ararat Akhtamar 10 YO

Ararat Otborny 7 YO

Madatov 15 YO

50 ml

50 ml
КОНЬЯК / БРЕНДИ

ВИСКИ 



ՏԵԿԻԼ² æԻՆ

ՎԵՐՄՈôՏ / ԲԻԹԵՐ / ՊՈՐՏՈ   

èՈՄ

4000

3500

2200

1800

1400

1400

1300

2800

3200

3200

2400

1500

Patron Silver

Don Julio Blanco

Espolòn Blanco

Bombay Sapphire

Martini Bianco 75 ml

Martini Rosso 75 ml

Aperol 50 ml

 Niepoort Ruby 100 ml 

Angostura 1919

Hendrick’s

Havana Club 7 YO

Bacardi

50 ml

50 ml

50 ml
ТЕКИЛА ДЖИН

ВЕРМУТ / БИТЕР / ПОРТО

РОМ



Բելուգա Գոլդ

Գրեյ Գուս

Կրեմլին

Բելուգա Տրանսատլանտիկ

45000

30000

20000

27000

úՂԻ

Ֆինսկի Պրեզիդենտ

êտոլիչնայա

èոմանով 

7500

7500

8000

Ֆինիստ

úհանյան ²յս

úհանյան

20000

11000

8500
Ֆինլանդիա

8500

ê êերեբրոմ

6000
òարսկայա úրիգինալնայա 

6000

Բելայա Բերյոզկա Ոսկի 

êտումբրաս Կլասիկ

6000

6000

Զեռնո

5000

0.5 l

Белуга Голд

Грей Гус

Кремлин

Белуга Трансатлантик

Финский Президент 

Столичная 

Романов 

Финист

Оганян Айс

Оганян 

ВОДКА

Финляндия 

С Серебром 

Царская Оригинальная 

Белая Березка Золотая 

Стумбрас Классик

Зерно



úՂԻ

Միջնաբերդ Հոնի 

Միջնաբերդ Թթի

Միջնաբերդ Ծիրանի

16000

10000

9000

²րցախ Հոնի

²րցախ Թթի Ոսկեփայլ 3 տ.

17500

19000
²րցախ Թթի ²րծաթափայլ 1 տ.

16500

²րցախ Մրգային

13500

Ղարաբաղ Հոնի

Ղարաբաղ Թթի

Ղարաբաղ Ոսկե Թթի

13500

11000

12000

Ղարաբաղ Ծիրանի

8500

Բելայա Բերյոզկա

²րալեզ êև Թթի

²րալեզ Հոնի

²րալեզ Ծիրանի

²րալեզ êերկևիլի

5000

36000

30000

22000

19500

0.5 l

Իջևան Հոնի / Ծիրանի / Խաղողի / 
Թթի / Վայրի Տանձի 

10000

Миджнаберд Кизиловая  

Миджнаберд Тутовая

Миджнаберд Абрикосовая

ВОДКА

Арцах Кизиловая

Арцах Тутовая Золотая 3 года

Арцах Тутовая 
Серебряная 1 год

Арцах Фруктовая

Карабах Кизиловая 

Карабах Тутовая

Карабах Тутовая Золотая 

Карабах Абрикосовая

Белая Березка

Аралез Черная Тутовая

Аралез Кизилова

Аралез Абрикосовая

Аралез Айвовая

Иджеван Кизиловая / Абрикосовая / 
Виноградная / Тутовая / Дикая Груша



3200

êոլեյ
կոնյակ, մարակույա, կիտրոնի հյութ, ջինջեր բիեր

Հեյնիկեն 0.33 լ  

Կորոնա Էքստրա 0.35 լ  

1200

1400

Գ²ՐԵæՈôՐ

Կիլիկիա (լցնովի) 

Գյումրի (լցնովի)

600/800

600/800
Դիլիջան (լցնովի)

600/800
Դարգեթ 0.33 լ 

1400

²ԼԿՈՀՈԼ²ՅԻՆ ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ

Մոհիտո
բակարդի, նանա, լայմ

úլդ ֆեշնդ
բուրբոն, բիթեր, շագանակագույն շաքար

2600

3200

0.33 / 0.5 l

Солей
коньяк, маракуйя, лимонный сок, джинджер бир

Хейнекен 0.33 л

Корона Экстра 0.35 л

ПИВО

Киликия (разливное) 

Гюмри (разливное) 

Дилижан (разливное)

Даргет 0.33 л

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Мохито
бакарди, мята, лайм

Олд фэшенд
бурбон, биттер, коричневый сахар



²ԼԿՈՀՈԼ²ՅԻՆ ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ

Ֆրուտիս
ծիրանի օղի, ելակի հյութ, կիտրոնի հյութ

2700

Նռնենի
ջին, տոնիկ, նուռ, կիտրոնի հյութ

²նտառային
փրփրուն գինի, սև հաղարջ, լայմ

2700

3900

Նեգրոնի
բիթեր, վերմուտ ռոսսո, ջին, նարինջ

²պերոլ սփրից
ապերոլ, պրոսեկո, գազավորված ջուր, նարինջ

2800

3200

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Фрутис
абрикосовая водка, клубничный сок, лимонный сок

Нрнени
джин, тоник, гранат, лимонный сок

Лесной
игристое вино, черная смородина, лайм

Негрони
биттер, вермут россо, джин, апельсин

Апероль спритц
апероль, просекко, газированная вода, апельсин



êՈôՐÖ

Էսպրեսսո

²մերիկանո

Էսպրեսսո Դեկաֆ

1000

1200

1000

Տ²Ք ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ 

Գլինտվեյն
կարմիր չոր գինի, խնձոր (նարինջ), մեղր, դարչին

1600

Բանանի միլքշեյք

Ելակի միլքշեյք

1300

1300

ՈՉ ²ԼԿՈՀՈԼ²ՅԻՆ ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ

Մոհիտո
նանա, լայմ

Գրին թեստ
դեղձի հյութ, տանձ, բանան, 
լայմի հյութ, շաքարավազ

Տրոպիկանա
նարինջ, լայմ, կիտրոն, թուրնջ, անանուխ, մարակույայի 

խյուս, կանաչ թեյ սենչա, շաքարի օշարակ

Վերի Բերրի
մոշ, ազնվամորի, լայմ, անանուխ, շաքարի օշարակ, 

կիտրոնի հյութ, ազնվամորու թեյ, ելակի օշարակ

1500

1800

1500

1400

Эспрессо

Американо

Эспрессо Декаф

КОФЕ

Глинтвейн
красное сухое вино, яблоко (апельсин), мед, корица

ГОРЯЧИЕ КОКТЕЙЛИ

Мохито
мята, лайм

Грин тест  
персиковый сок, груша, банан, сок лайма, сахар

Тропикана  
апельсин, лайм, лимон, грейпфрут, мята, пюре из 

маракуйи, зеленый чай сенча, сахарный сироп

Вери Берри
ежевика, малина, лайм, мята, сахарный сироп, 

лимонный сок, малиновый чай, клубничный сироп

Банановый милкшейк

Клубничный милкшейк

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ



êՈôՐÖ

Ֆրապպուչինո

²րևելյան սուրճ

1500

500

²շնանային նոկտյուրն 0.5 / 1 լ

1600/2700

Իռլանդական սուրճ

Տաք շոկոլադ

Կապուչինո

Կապուչինո ²րոմա

Գլյասե

1800

1500

1400

1400

1500

²րոմա Լատտե

1400
Լատտե Մակիատո

1300

òիտրուսային թեյ  0.5 / 1 լ

1300/2300

Կոճապղպեղով թեյ 0.5 / 1 լ

1300/2300

ԹԵՅ

Фраппучино

Растворимый кофе

КОФЕ

Осенний ноктюрн 0.5 / 1 л

Кофе по-ирландски

Горячий шоколад

Капучино

Капучино Арома

Глясе

Арома Латте 

Латте Макиато

Цитрусовый чай 0.5 / 1 л

Имбирный чай 0.5 / 1 л

ЧАЙ



ԶՈՎ²òՈôòԻՉ ÀՄՊԵԼԻՔՆԵՐ

Նռան թարմ քամած հյութ

3500-4500
Թարմ քամած հյութեր

(նարինջ, թուրինջ, կիտրոն, գազար, խնձոր)

1000-2200

Թեյ Նռանե 0.5 / 1 լ

Չիչխանի թեյ 0.5 / 1 լ

1500/2600

1800/3000

Խոտաբույսերով թեյ

²սսամ / սև

Էրլ Գրեյ / սև թեյ բերգամոտով

êենչա / կանաչ 

Ժասմին / սպիտակ և կանաչ թեյերի միքս

700

700

700

700

700

ԹԵՅ

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Свежевыжатый 
гранатовый сок

Свежевыжатые соки
(апельсин, грейпфрут, лимон, 

морковь, яблоко)Чай Нранэ 0.5 / 1 л

Облепиховый чай 0.5 / 1 л

Травяной чай

Ассам / черный 

 Эрл Грей / черный чай с бергамотом

Сенча / зеленый 

Жасмин / микс белого и зелёного чаев

ЧАЙ



²ղբյուրի ջուր 0.33 լ

Տոնիկ

Պեպսի, Միրինդա, 7 Up

Ֆիրմային կոմպոտ սափորով

Ֆիրմային կոմպոտ 0.25 լ

350

1200

350

1500

500

ԶՈՎ²òՈôòԻՉ ÀՄՊԵԼԻՔՆԵՐ

Հանքային ջուր 0.33 լ

350

Տնական թան սափորով

Տնական թան 0.25 լ

1400

350

Մածնաբրդոշ սափորով

Մածնաբրդոշ

1600

650

Ֆիրմային լիմոնադ 
սափորով

Ֆիրմային լիմոնադ

3500

1500-2000 Родниковая вода 0.33 л

Тоник 

Пепси, Миринда, 7 Up

Фирменный компот в кувшине

 Фирменный компот 0.25 л
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Минеральная вода 0.33 л

Домашний тан в кувшине

Домашний тан 0.25 л

Окрошка в кувшине

Окрошка

Фирменный лимонад 
в кувшине

Фирменный лимонад



ԾԽ²ԽՈՏ

2500

2500

1600

1600

1200

1200

1100

Cigaronne Royal Slims

Sobranie Black Russian / White Russian

Parliament

Dunhill

Kent

Sobranie Blacks / Blues

Marlboro

1100

1100

1100

Davidoff

Ararat

Winston

 СИГАРЕТЫ


