www.lavash.restaurant

êպասարկման վճար
Service Fee
10%

ê²èÀ ԽՈՐՏԻԿՆԵՐ
COLD APPETIZERS
Ձկան տեսականի
սաղմոն, յուղաձուկ,
ապխտած թառափ

Fish Platter

salmon, oilfish,
smoked sturgeon

8500

Հայկական ձկան տեսականի
ապխտած իշխան,
բուսայուղում ապխտած իշխան,
ապխտած ստերլետ

Մսի տեսականի §Ֆիրմային¦
բաստուրմա, սուջուխ, տավարի լեզու,
երշիկ, տավարի ֆիլե, բեկոն

House Specialty Meat Platter
basturma, sujuk, beef tongue,
sausage, beef fillet, bacon

4900

Armenian Fish Platter
smoked trout,
smoked trout in vegetable oil,
smoked sterlet

7500

Ղավուրմա
տավարի փափկամիս, կարագ

Ghavurma

beef tenderloin, butter

4000

ê²èÀ ԽՈՐՏԻԿՆԵՐ
COLD APPETIZERS
Պանրի տեսականի
հոլանդական պանիր, ռոքֆոր պանիր,
լոռի պանիր, սուլուգունի պանիր

Cheese Platter

Dutch cheese, roquefort, lori cheese,
suluguni cheese

2800

Գյուղական պանիր
ոչխարի պանիր, լոռի պանիր,
հորած պանիր, սուլուգունի պանիր

Farm Cheese Platter

sheep milk cheese, lori cheese,
horats (aged cheese in pottery),
suluguni cheese

2100

Բանջարեղենային սառնուտեստ
սմբուկ, լոլիկ, կանաչ պղպեղ,
սոխ, սխտոր, կանաչի,
համեմունք

Vegetable Appetizer

eggplant, tomato, green pepper,
onion, garlic, greens, spices

1800

Բանջարեղենի տեսականի
կանաչիի տեսականի, լոլիկ, վարունգ,
կարմիր բողկ, չիլի պղպեղ

Vegetable Platter

greens, tomato, cucumber, radish, chili pepper

3000

Կծու Չիզ
պանիր, թթվասեր, կանաչ կծու պղպեղ

Պանրի տեսականի գինու համար
հոլանդական պանիր (Հին Ամստերդամ), ռոքֆոր,
պարմեզան, մոցարելա, բրի (Կաստելո)

Cheese Platter for Wine

Dutch cheese (Old Amsterdam), roquefort,
parmesan, mozzarella,
brie (Castello)

6500

Hot Cheese

cheese, sour cream, spicy green pepper

1100

Øարինացված Ïարմիր պղպեղ
Marinated Red Pepper

1000

Տնական թթու
կաղամբ, վարունգ, ծաղկակաղամբ,
ծիծակ, բամիա, խթա

Homemade Pickled Vegetables
cabbage, cucumber, cauliflower,
hot pepper, okra, khta (armenian cucumber)

1400

Քամած մածուն

ê²èÀ ԽՈՐՏԻԿՆԵՐ
COLD APPETIZERS

քամած մածուն, ընկույզ

Strained Matzoon
strained matzoon, walnut

1000

Ռեժան
Rezhan

1000

Ձիթապտուղ
սև, կանաչ ձիթապտուղ

Olives

black and green olives

1000

Ընկույզով պաշտետ
ընկույզ, բուլղարական պղպեղ

Walnut Paste

walnut, bell pepper

1600

Թարմ կանաչի
համեմ, մաղադանոս, կանաչ սոխ,
կոտեմ, ռեհան, սամիթ, Ï³ñÙÇñ բողկ

Fresh Greens

coriander, parsley, green onion,
cress, basil, dill, radish

1400

Կիտրոն
Lemon

600

Հաց
Bread Platter

400

²Ôò²ÜՆԵՐ
SALADS
Բրոկոլիով և սնկով աղցան
բրոկոլի, շամպինյոն, թթու վարունգ,
եգիպտացորեն, գազար, ընկույզ, համեմունք

Broccoli and Mushroom Salad
broccoli, champignon, pickled cucumber,
corn, carrot, walnut, spices

1800

Սմբուկով աղցան թարխունի սոուսով
սմբուկ, կաղամբ, կանաչի, քունջութ, սոճենու
ընկույզ, չիլի պղպեղ, թարխունով սոուս,
սերուցքային սոուս

Eggplant Salad with
Tarragon Sauce

eggplant, cabbage, greens, sesame seeds,
pine nut, chili pepper, tarragon sauce,
cream sauce

2500

Լցոնած սմբուկ
տապակած սմբուկ, թթվասեր,
ընկույզ, սխտոր, կանաչի

Stuffed Eggplants

fried eggplant, sour cream,
walnut, garlic, greens

2000

Ասիական աղցան

Ոլորան

տապակած սմբուկ, շամպինյոն,
բեկոն, չերրի լոլիկ, կանաչ սոխ, սոխ,
սխտոր, սոյայի սոուս, համեմունք

տապակած սմբուկ,
բուլղարական պղպեղ,
գազար, կանաչի, սերուցք

Asian Salad

fried eggplant, champignon,
bacon, cherry tomatoes, green onion, onion,
garlic, soy sauce, spices

2200

Voloran

fried eggplant,
bell pepper,
carrot, greens, cream

2000

²Ôò²ÜՆԵՐ
SALADS
Հունական աղցան
լոլիկ, վարունգ, կանաչ պղպեղ, հազար, ձիթապտուղ,
ֆետա պանիր, կիտրոնի հյութ, համեմունք, սոխ

Greek Salad

tomato, cucumber, green bell pepper, lettuce,
olives, feta cheese, lemon juice, spices, onion

2500

Բուրատա պանիր
կարամելացված մրգով
բուրատա պանիր, կարամելացված միրգ,
ռուկոլա, հատապտղային սոուս

Burrata Cheese with
Caramelized Fruit

burrata cheese, caramelized fruit,
arugula, berry sauce

4800

Հայաստան աղցան
տավարի միս, բուլղարական պղպեղ,
միրգ, սոուս, համեմունք

Armenia Salad

beef, bell pepper, fruit,
dressing, spices

2200

Հունական աղցան խաղողով
հազար, կարմիր բողկ, ընկույզ, խաղող,
լոլիկ, ձիթապտուղ, ֆետա պանիր

Greek Salad with Grapes

lettuce, garden radish, walnut, grape,
tomato, olives, feta cheese

2500

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

Kovsakan Salad

beef tenderloin, bell pepper,
hot pepper, onion, greens, dressing, spices

2200

²Ôò²ÜՆԵՐ
SALADS
Միջօրե
տավարի փափկամիս, տապակած սմբուկ,
բուլղարական պղպեղ, գազար, կանաչի, սխտոր,
քունջութ, համեմունք

Midday

beef tenderloin, fried eggplant, bell pepper,
carrot, greens, garlic, sesame seeds, spices

2100

Ավելուկը մածունով
ավելուկ, քամած մածուն, սոխ, սխտոր, ընկույզ

Aveluk with Matzoon

aveluk (mountain sorrel), strained matzoon,
onion, garlic, walnut

1300

Ավելուկով աղցան
ավելուկ, սոխ, սխտոր, ընկույզ

Aveluk Salad

aveluk (mountain sorrel), onion,
garlic, walnut

1100

Մոցարելա բազուկով
և մեղրային սոուսով
մոցարելա, բազուկ, սոճենու ընկույզ,
սխտոր, ռուկոլա, մեղրային սոուս

Mozzarella with
Honey Sauce and Beets
mozzarella, beet, pine nut,
garlic, arugula, honey sauce

2800

Կեսար աղցան
հավի կրծքամիս, հազար, չորահաց,
պարմեզան պանիր, ëåÇï³Ï սոուս

Caesar Salad

chicken breast, lettuce, croutons,
parmesan, white sauce

2700

Îեսար աղցան ëաղմոնով
սաղմոն, հազար, չորահաց,
պարմեզան պանիր, ëåÇï³Ï սոուս

Caesar Salad with Salmon
salmon, lettuce, croutons,
parmesan, white sauce

4000

²äàôðՆԵՐ
SOUPS
Նռանե
գառան միս, բրինձ, ոլոռ, բազուկի ճավ,
նռան հյութ, կաÝաչի, ëáË, համեմունք

Nraneh

²Ôò²ÜՆԵՐ
SALADS

lamb, rice, peas, beet greens,
pomegranate juice, greens, onion, spices

1600

Դդումով կրեմ-ապուր
դդում, կանաչի, դդմի կորիզներ,
սերուցք, ãáñ³Ñ³ó

Միքս աղցան
բազուկ, հազար, սոճենու ընկույզ, ռուկոլա,
խուրմա, ֆիրմային բալզամիկ սոուս

Mix Salad

beet, lettuce, pine nut, arugula, dates,
special balsamic sauce

2200

Ամառային աղցան
լոլիկ, վարունգ, սոխ, կանաչի

Summer Salad

tomato, cucumber, onion, greens

1100/1800

Cream of Pumpkin Soup
pumpkin, greens, pumpkin seeds,
cream, croutons

1400

Սնկով կրեմ-ապուր
շամպինյոն, սոխ, սերուցք, Ñ³Ù»ÙáõÝù,
ãáñ³Ñ³ó

Cream of Mushroom Soup
champignon, onion, cream, spices,
croutons

1600

²äàôðՆԵՐ
SOUPS
Դդումով և կարմիր լոբով ապուր
տավարի փափկամիս, դդում, կարմիր լոբի,
կանաչի, կարագ, սոխ, համեմունք

Pumpkin and Kidney Bean Soup
beef tenderloin, pumpkin, kidney beans,
greens, butter, onion, spices

1400

Ավելուկով ապուր

êÇµÇñÛ³Ý ³åáõñ

ավելուկ, բլղուր, կարտոֆիլ, սոխ,
սխտոր, համեմունք

տավարի մսով պելմենի, բրինձ, բուլղարական
պղպեղ, լոլիկ, գազար, սոխ, կանաչի, համեմունք

Siberian Soup

beef dumplings, rice, bell pepper,
tomato, carrot, onion, greens, spices

Aveluk Soup

aveluk (mountain sorrel), bulgur,
potato, onion, garlic, spices

1000

1200

Հավով ապուր

Սոլյանկա

հավի թևիկներ, կարտոֆիլ, բրինձ, գազար, կանաչ
բուլղարական պղպեղ, կանաչի, համեմունք

ապխտած մսի տեսականի, բաստուրմա,
տավարի փափկամիս, թթու վարունգ,
թթվասեր, ձիթապտուղ, կիտրոն,
կանաչի, սոխ, համեմունք

Solyanka

assorted smoked meat, basturma,
beef tenderloin, pickled cucumber,
sour cream, olives, lemon,
greens, onion, spices

1600

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

Chanakh

lamb, green beans, potato, eggplant,
onion, garlic, greens, bell pepper, tomato, spices

1500

Chicken Soup

chicken wings, potato, rice, carrot,
green bell pepper, greens, spices

1000

Հարիսա
հավի միս, ձավար, կարագ

Harisa

chicken, wheat groats, butter

1200

Լոբով ապուր
կարմիր լոբի, կանաչի, սոխ,
ընկույզ, համեմունք

Bean Soup

kidney beans, greens, onion,
walnut, spices

1000

î²ø àôîºêîÜºð
MAIN DISHES

²äàôðՆԵՐ
SOUPS

Հորթի թիակ
հաճարի փլավով / 1Ï·
հորթի թիակ, ֆիրմային սոուս,
սունկ, հաճար

Բորշչ
տավարի փափկամիս, կաղամբ, բազուկ, գազար,
կանաչի, տոմատի սոուս, սոխ, համեմունք

Borscht

beef tenderloin, cabbage, beet, carrot,
greens, tomato sauce, onion, spices

1400

Սպաս

Veal Shoulder with
Emmer Wheat Pilaf / 1kg
veal shoulder, special sauce,
mushroom, emmer wheat

11500

Ðորթի չալաղաջ
³ñÇßï³Ûáí

թթվասեր, մածուն, ձավար, կարագ, կանաչի

հորթի չալաղաջ,
գազարի ֆիրմային սոուս, արիշտա

Spas

Veal Loin with Arishta

900

15000

sour cream, matzoon,
wheat groats, butter, greens

veal loin, special carrot sauce,
arishta (Armenian pasta)

î²ø àôîºêîÜºð
MAIN DISHES
Սնկով և հաճարով փլավ
հաճար, շամպինյոն, սոխ,
կարագ, համեմունք

Emmer Wheat Pilaf with
Mushrooms
emmer wheat, champignon,
onion, butter, spices

1500

Գառան թիակ
(մասնատված)
գառան թիակ, կարտոֆիլ,
համեմունք

Lamb Shoulder
(sliced)

lamb shoulder, potato,
spices

12000

Քարահունջ
գառան վիզ, բրնձով ֆիրմային փլավ,
ֆիրմային սոուս, համեմունք

Գառան թիակ
հաճարի փլավով
գառան թիակ, բուլղարական պղպեղ, կանաչեղեն,
հաճարով փլավ, չիլի պղպեղ, սխտոր

Lamb Shoulder
with Emmer Wheat Pilaf

lamb shoulder, bell pepper, greens,
emmer wheat pilaf, chili pepper, garlic

7500

Qarahunj

lamb neck, special rice pilaf,
special sauce, spices

7000

î²ø àôîºêîÜºð
MAIN DISHES

Լավաշ
տավարի սուկի, շերտավոր խմոր, սուլուգունի պանիր,
իմերուլի պանիր, ծաղկակաղամբ, սնկով սոուս

Lavash

beef tenderloin, puff pastry, suluguni cheese,
imeruli cheese, cauliflower, mushroom sauce

6000

Շարան
տավարի սուկի, շերտավոր խմոր,
պանիր, բրինձ, համեմունք

Sharan

beef tenderloin, puff pastry,
cheese, rice, spices

4000

Խուրջին
գառան միս, բուլղարական պղպեղ,
լոլիկ, սոուս, սոխ, կանաչի, համեմունք

Khurjin

lamb, bell pepper,
tomato, sauce, onion, greens, spices

5000

î²ø àôîºêîÜºð
MAIN DISHES
Հորթի խաշլամա
նորովի
հորթի միս, կարտոֆիլ, լոլիկ,
µáõÉÕ³ñ³Ï³Ý պղպեղ, սոխ,
կանաչի, համեմունք

Veal Khashlama
A new recipe
veal, potato, tomato,
bell pepper, onion,
greens, spices

3300

Հորթի մատներ կանաչիի սոուսով
հորթի մատներ, կանաչ»Õ»Ý,
սխտոր, համեմունք

Veal Ribs
with Green Sauce
veal ribs, greens,
garlic, spices

4500

Տապակա խոզի մսով և
բանջարեղենով
խոզի փափկամիս, կարտոֆիլ, µáõÉÕ³ñ³Ï³Ý
պղպեղ, լոլիկ, կանաչի, սոխ, համեմունք

Fried Pork with Vegetables
pork tenderloin, potato, bell pepper,
tomato, greens, onion, spices

2300

æ»éáóáõÙ ïապակած
հորթի մատներ
Ավան
հորթի մատներ,
խաղողի թփով տոլմա

Avan

veal ribs,
tolma with grape leaves

6000

հորթի մատներ, ֆիրմային սոուս,
կարտոֆիլ, կանաչի, սոխ

Oven-baked
Veal Ribs

veal ribs, special sauce,
potato, greens, onion

5500

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

Beef Tzhvzhik

beef lung, onion, greens,
tomato sauce, spices

2000

Գառան տժվժիկ

î²ø àôîºêîÜºð
MAIN DISHES

Էրզրումի ղափամա (փոքր)
դդում, տավարի փափկամիս, սմբուկ, գազար, կարմիր
լոբի, կանաչի, կարագ, սոխ, սխտոր, համեմունք

Ghapama of Erzrum (small)

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

Lamb Tzhvzhik

lamb heart and lungs, lamb tail fat,
hot pepper, onion, greens, spices

2000

Թավա քյուֆթա
տավարի փափկամիս, լոլիկ, ëáË

Tava Kyufta

pumpkin, beef tenderloin, eggplant, carrot,
kidney beans, greens, butter, onion, garlic, spices

beef tenderloin, tomato, onion

Լավաշով ղափամա (փոքր)

տավարի փափկամիս, բլղուր,
ընկույզ, համեմունք

3600

դդում, բրինձ, լավաշ, ընդեղեն, չրեղեն, մեղր

Ghapama with Lavash (small)
pumpkin, rice, lavash, nuts,
dried fruits, honey

3200

2600

Իշլի քյուֆթա
Ishli Kyufta

beef tenderloin, bulgur,
walnut, spices

2700

î²ø àôîºêîÜºð
MAIN DISHES

Կաղամբով տոլմա
կաղամբի տերևներ, տավարի փափկամիս,
բրինձ, կանաչի, աջիկա, համեմունք

Tolma with Cabbage Leaves
cabbage leaves, beef tenderloin, rice,
greens, ajika, spices

Խաղողի թփով տոլմա
խաղողի տերևներ, տավարի փափկամիս,
բրինձ, կանաչի, համեմունք, մածուն, սխտոր

Tolma with Grape Leaves
grape leaves, beef tenderloin,
rice, greens, spices, matzoon, garlic

2200

Ժենգյալով հաց
կանաչեղենով հացաբլիթ,
կարագ, համեմունք

Zhengyalov Hats

a flatbread stuffed with herbs
and greens, butter, spices

1200

2200

Տապակած ճուտ
ճուտ, կարտոֆիլ, համեմունù

Fried Chicken

chicken, potato, spices

2400

Տապակած սունկ
կարտոֆիլով
շամպինյոն, կարտոֆիլ, կանաչի, համեմունք

Fried Mushrooms
with Potatoes

champignon, potato, greens, spices

1300

ՊԵԼՄԵՆԻ
PELMENI
Պելմենի (10 հատ)
խմոր, տավարի փափկամիս, սոխ,
սխտոր, կանաչի, կարագ, թթվասեր,
համեմունք

ԽԻՆԿԱԼԻ
KHINKALI

Խինկալի (4 հատ)
խմոր, տավարի փափկամիս, սոխ,
սխտոր, կանաչի, կարագ, համեմունք

Khinkali (4 pieces)

dough, beef tenderloin, onion,
garlic, greens, butter, spices

1200

îապակած Ëինկալի (4 հատ)
խմոր, տավարի փափկամիս, սոխ, սխտոր,
կանաչի, կարագ, համեմունք

Fried Khinkali (4 pieces)
dough, beef tenderloin, onion,
garlic, greens, butter, spices

1400

Pelmeni (10 pieces)

dough, beef tenderloin, onion,
garlic, greens, butter, sour cream,
spices

1300

îապակած åելմենի ձվով
խմոր, տավարի փափկամիս, ձու, սոխ, սխտոր,
կանաչի, կարագ, համեմունք

Fried Pelmeni with Eggs

dough, beef tenderloin, egg, onion, garlic,
greens, butter, spices

1500

Îանաչիով պելմենի
խմոր, կանաչեղեն, ֆիրմային սոուս, համեմունք

Pelmeni with Greens

dough, mixed greens, special sauce, spices

2200

ՁԿՆԱՅԻՆ àôîºêîÜºð
FISH MAIN DISHES
Սաղմոնի սթեյք ռոքֆորի սոուսով
սաղմոն, բրինձ, ռոքֆորով ֆիրմային սոուս

Salmon Steak with Roquefort Sauce
salmon, rice, special roquefort sauce

7000

Êորոված Սևանի սիգ
(1 կգ)
BBQ Whitefish from Sevan
(1 kg)

8000

Êորոված Ãառափ (ստերլետ)
(1 կգ)
BBQ Sterlet
(1 kg)

10000

Êորոված Ãառափ (ստերլետ)
(2 կտոր)
BBQ Sterlet
(2 pieces)
Þոգեխաշած Çշխան (1 ձուկ)
Stewed Trout (1 fish)

3600

3600

Ջերմուկի կարմրախայտ
շոգեխաշած (1 ձուկ)
Stewed Rocky Mountain
Trout from Jermuk (1 fish)

3600

Լավաշով գավառական իշխան
Farmer’s Trout with Lavash

3600

Êորոված Çշխան (1 ձուկ)
BBQ Trout (1 fish)

3600

Սաղմոն կիտրոնի սոուսով
սաղմոն, կիտրոնի սոուս, բրինձ,
կանաչեղեն, պաքսիմատ

Salmon with Lemon Sauce
salmon, lemon sauce, rice, greens,
bread crumbs

8000

Êորոված Ëոզի մատներ
BBQ Porq Ribs

3600

ԽՈՐՈՎԱԾ
BARBEQUE

Êորոված Ëոզի վիզ
BBQ Pork Chuck

3600

Խոզի փափÏ³ÙëÇ խորոված
BBQ Pork Tenderloin

3400

Êորոված Ëոզի չալաղաջ
BBQ Pork Loin

3800

Տավարի սուկիի խորոված
BBQ Beef Tenderloin

4500

ԽՈՐՈՎԱԾ
BARBEQUE
Գառան չալաղաջ
BBQ Lamb Loin

4000

Էրեբունի
Գառան խորոված
BBQ Lamb

3200

Հորթի խորոված
BBQ Veal

3700

հավի կրծքամիս, շամպինյոն, µáõÉÕ³ñ³Ï³Ý
պղպեղ, լոլիկ, սոխ, կանաչի, համեմունք

Erebouni

chicken breast, champignon,
bell pepper, tomato, onion, greens, spices

2200

Êորոված ïավարի սիրտ, թոք
BBQ Beef Heart and Lungs

2200

Øշո քյաբաբ ·առան
գառան միս, բուլղարական պղպեղ,
կծու պղպեղ, կանաչի, համեմունք

Lamb Msho Kebab
lamb, bell pepper,
hot pepper, greens, spices

1800

Øշո քյաբաբ ïավարի
տավարի փափկամիս, բուլղարական պղպեղ,
կծու պղպեղ, կանաչի, համեմունք

Հավի խորոված
BBQ Chicken

2200

Beef Msho Kebab

beef tenderloin, bell pepper,
hot pepper, greens, spices

1600

Êորոված Ïարտոֆիլ
BBQ Potato

600

Êորոված ëունկ
BBQ Mushroom

ԽՈՐՈՎԱԾ

1400

BARBEQUE

Êորոված åանիñ
սուլուգունի պանիր

BBQ Cheese
Êորոված µանջարեղեն
սմբուկ, կանաչ պղպեղ, լոլիկ, սոխ,
կանաչի, կարագ, համեմունք

Grilled Vegetables

eggplant, green pepper, tomato,
onion, greens, butter, spices

1500

suluguni cheese

1400

ԽԱՎԱՐՏՆԵՐ
GARNISHES
Ծնեբեկ
Asparagus

6500

Տապակած մանդակ
մանդակ, ձու, կարագ,
համեմունք

Fried Chervil
chervil, egg,
butter, spices

2400

Ձվով տապակած
կանաչ լոբի
կանաչ լոբի, ձու, կարագ, կանաչի, համեմունք

Green Beans
Fried with Eggs

green beans, egg, butter,
greens, spices

1600

Բաստուրմայով
ձվածեղ
բաստուրմա, ձու, կարագ, համեմունք

Omelette
with Basturma

basturma, egg, butter, spices

1500

Տապակած սիբեխ
սիբեխ, ձու, կարագ,
համեմունք

Fried Sickleweed
sickleweed, egg, butter,
spices

2400

Ձվածեղ
ձու, կարագ,
համեմունք

Omelette

egg, butter, spices

700

Îանաչ ոլոռով Óվածեղ
կանաչ ոլոռ, ձու, կարագ, համեմունք

Omelette with Green Peas
green peas, egg, butter, spices

1400

Լոլիկով
ձվածեղ
լոլիկ, ձու, կարագ, համեմունք

Omelette
with Tomatoes

tomato, egg, butter, spices

1200

ԽԱՎԱՐՏՆԵՐ
GARNISHES

Արիշտա
արիշտա, կարագ,
համեմունք

Arishta

arishta
(Armenian homemade pasta),
butter, spices

1000

Հնդկաձավար
հնդկաձավար, կարագ,
համեմունք

Buckwheat

Կանաչ ոլոռ
կանաչ ոլոռ, կարագ,
համեմունք

Green Peas

buckwheat, butter,
spices

800

green peas, butter, spices

1400

Կարտոֆիլի խյուս

Բրինձ

կարտոֆիլ, կարագ,
համեմունք

բրինձ, կարագ, համեմունք

Mashed Potatoes

Rice

rice, butter, spices

800

potato, butter,
spices

800

²Ô²Ü¸ºð
DESSERTS
Մրգի տեսականի
Fruit Platter

8000

Միլֆեյ
Mille-feuille

2800

Բասկյան տորթ
շոկոլադե միջուկով
Basque
Chocolate Cake

Ֆիրմային
փախլավա
House Specialty
Baklava

1200

1300

Բասկյան տորթ
մրգային միջուկով
Basque
Fruit Cake

1300

Գավառական
÷³խլավա
Gavar
Baklava

1200

Տնական հալվա
Homemade Halva

1500

Շարոց
Sharots

1200

²Ô²Ü¸ºð
DESSERTS

Մուրաբա
Jam

1300

Շոկոլադե պաղպաղակ
Chocolate ice cream

1300

Պաղպաղակ §Լավաշ¦
Ice cream “Lavash”

2300

¶ÇÝ»ëÇ è»Ïáñ¹³ÏÇñ ¶³Ã³
Guinness Record Gata

1400

´²ð

BAR

ԿՈՆՅԱԿ / ԲՐԵՆԴԻ
COGNAC / BRANDY

50 ml

Hennessy XO

15000

ìÆêÎÆ
WHISKEY
Macallan Sienna 15 YO

11000

50 ml

Ararat Charles Aznavour
Signature Blend 25 YO

13000

Ararat Dvin Collection Reserve

7000

Macallan Amber 12 YO

Ararat Nairi 20 YO

Chivas Regal 18 YO

Ararat Akhtamar 10 YO

6500
4200

Chivas Regal 12 YO

2200

Nikka from the Barrel

4300

Maker’s Mark

2200

Jack Daniels

2200

Jameson

1600

5800
2400

Ararat Otborny 7 YO

2000

Madatov 15 YO

4500

Madatov 10 YO

2000

Madatov 7 YO

1500

îºÎÆÈ²
TEQUILA

50 ml

ՋԻՆ
GIN

Patron Silver

Bombay Sapphire

Don Julio Blanco

Hendrick’s

4000

50 ml

1800

3500

3200

Espolòn Blanco

2200

ՎԵՐՄՈՒՏ / ԲԻԹԵՐ / ՊՈՐՏՈ
VERMOUTH / BITER / PORTO

èàØ
RUM

50 ml

Martini Bianco 75 ml

1400

Angostura 1919

Martini Rosso 75 ml

3200

1400

Havana Club 7 YO

Aperol 50 ml

2400

1300

Bacardi

Niepoort Ruby 100 ml

1500

2800

Օհանյան
Ohanyan

8500

Ֆինլանդիա
Finlandia

8500

úÔÆ
VODKA
Բելուգա Գոլդ
Beluga Gold

45000

Բելուգա Տրանսատլանտիկ
Beluga Transatlantic

27000

Գրեյ Գուս
Grey Goose

30000

Ռոմանով
Romanov
0.5 l

8000

Ֆինսկի Պրեզիդենտ
Finsky President

7500

Ստոլիչնայա
Stolichnaya

7500

Ս Սերեբրոմ
S Serebrom

6000

Ցարսկայա Օրիգինալնայա
Tsarskaya Originalnaya

6000

Կրեմլին
Kremlin

êïáõÙµñ³ë Կլասիկ
Stumbras Classic

üÇÝÇëï
Finist

Բելայա Բերյոզկա Ոսկի
Belaya Beryozka Gold

Օհանյան ²Ûë
Ohanyan Ice

Զեռնո
Zernо

20000
20000
11000

6000
6000
5000

úÔÆ
VODKA

0.5 l

Բելայա Բերյոզկա
Belaya Beryozka

5000

Արալեզ Սև Âթի
Aralez Black Mulberry

36000

Արալեզ Հոնի
Aralez Cornel

30000

Արալեզ Ծիրանի
Aralez Apricot

22000

Արալեզ Սերկևիլի
Aralez Quince

19500

Արցախ Թթի Ոսկեփայլ 3 տ.
Artsakh Mulberry Gold 3 YO

19000

Արցախ Թթի Արծաթափայլ 1 տ.
Artsakh Mulberry
Silver 1 YO

16500

Արցախ Հոնի
Artsakh Cornel

17500

Արցախ Մրգային
Artsakh Fruit

13500

Միջնաբերդ Հոնի
Mijnaberd Cornel

16000

Միջնաբերդ Թթի
Mijnaberd Mulberry

10000

Միջնաբերդ Ծիրանի
Mijnaberd Apricot

9000

Ô³ñ³µ³Õ Հոնի
Karabakh Cornel

13500

Ղարաբաղ Ոëկե Թթի
Karabakh Golden Mulberry

12000

Ô³ñ³µ³Õ Թթի
Karabakh Mulberry

11000

Ô³ñ³µ³Õ Ծիրանի
Karabakh Apricot

8500

Իջևան Հոնի / Ծիրանի / Խաղողի /
Թթի / Վայրի Տանձի
Ijevan Cornel / Apricot /
Grape / Mulberry / Wild Pear

10000

²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ ÎàÎîºÚÈÜºð
ALCOHOLIC COCKTAILS

¶²ðºæàôð
BEER

0.33 / 0.5 l

Կիլիկիա (լցնովի)
Kilikia (draft)

600/800

Գյումրի (լցնովի)
Gyumri (draft)

600/800

Դիլիջան (լցնովի)
Dilijan (draft)

600/800

Դարգեթ 0.33 լ
Dargett 0.33 l

Սոլեյ
կոնյակ, մարակույա, կիտրոնի հյութ, ջինջեր բիեր

Solay

cognac, passion fruit, lemon juice, ginger beer

3200

ՄոÑիտո

1400

բակարդի, նանա, լայմ

Հեյնիկեն 0.33 լ
Heineken 0.33 l

2600

1200

Կորոնա Էքստրա 0.35 լ
Corona Extra 0.35 l

1400

Mojito

bacardi, mint, lime

Օլդ ֆեշնդ
բուրբոն, բիթեր, շագանակագույն շաքար

Old fashioned

bourbon, bitter, brown sugar

3200

²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ ÎàÎîºÚÈÜºð
ALCOHOLIC COCKTAILS

Ֆրուտիս
ծիրանի օղի, ելակի հյութ, կիտրոնի հյութ

Frutis

apricot vodka, strawberry juice, lemon juice

2700

Անտառային
փրփրուն գինի, սև հաղարջ, լայմ

Forrest

sparkling wine, black currant, lime

2700

Նեգրոնի
բիթեր, վերմուտ ռոսսո, ջին, նարինջ

Negroni

bitter, vermouth rosso, gin, orange

2800

Ապերոլ սփրից

Նռնենի

ապերոլ, պրոսեկո, գազավորված ջուր, նարինջ

ջին, տոնիկ, նուռ, կիտրոնի հյութ

Aperol spritz

aperol, prosecco, sparkling water, orange

3200

Nrneni

gin, tonic, pomegranate, lemon juice

3900

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

Green Test

peach juice, pear, banana, lime juice, sugar

1800

Տրոպիկանա

ՏԱՔ ÎàÎîºÚÈÜºð
HOT COCKTAILS
Գլինտվեյն
կարմիր չոր գինի, խնձոր (նարինջ), մեղր, դարչին

Mulled wine

red dry wine, apple (orange), honey, cinnamon

1600

նարինջ, լայմ, կիտրոն, թուրնջ, անանուխ, մարակույայի
խյուս, կանաչ թեյ սենչա, շաքարի օշարակ

Tropicana

orange, lime, lemon, grapefruit, mint, passion fruit purée,
sencha green tea, sugar syrup

1500

Վերի Բերրի
մոշ, ազնվամորի, լայմ, անանուխ, շաքարի օշարակ,
կիտրոնի հյութ, ազնվամորու թեյ, ելակի օշարակ

Very Berry

blackberry, raspberry, lime, mint, sugar syrup, lemon juice,
raspberry tea, strawberry syrup

1400

àâ ²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ ÎàÎîºÚÈÜºð
NON-ALCOHOLIC COCKTAILS

êàôðÖ

ՄոÑիտո

COFFEE

նանա, լայմ

Mojito

mint, lime

1500

Էսպրեսսո
Espresso

1000

Բանանի միլքշեյք
Banana Milkshake

Էսպրեսսո Դեկաֆ
Espresso Decaf

Ելակի միլքշեյք
Strawberry Milkshake

Ամերիկանո
Americano

1300
1300

1000
1200

êàôðÖ

ÂºÚ

COFFEE

TEA

Տաք շոկոլադ
Hot Chocolate

1500

Կապուչինո
Cappuccino

1400

Կապուչինո Արոմա
Cappuccino Aroma

1400

Կոճապղպեղով թեյ 0.5 / 1 լ
Ginger Tea 0.5 / 1 l

1300/2300

Գլյասե
Cold Coffee with Ice Cream

1500

Իռլանդական սուրճ
Irish Coffee

1800

Արոմա Լատտե
Aroma Latte

1400

Աշնանային նոկտյուրն 0.5 / 1 լ
Autumn Nocturne 0.5 / 1 l

1600/2700

Լատտե Մակիատո
Latte Macchiato

1300

Ֆրապպուչինո
Frappuccino

1500

Արևելյան սուրճ
Oriental Coffee

500

Ցիտրուսային թեյ 0.5 / 1 լ
Citrus Tea 0.5 / 1 l

1300/2300

Խոտաբույսերով թեյ
Herbal Tea

700

Ասսամ / սև
Assam / black

700

ÂºÚ
TEA

Էրլ Գրեյ / սև թեյ բերգամոտով
Earl Grey / black tea with bergamot

700

Սենչա / կանաչ
Sencha / green

700

Ժասմին / սպիտակ և կանաչ թեյերի միքս
Jasmine / white and green tea mix

700

Չիչխանի թեյ 0.5 / 1 լ
Sea Buckthorn Tea 0.5 / 1 l

1800/3000

¼àì²òàôòÆâ ÀØäºÈÆøÜºð
SOFT DRINKS
Նռան թարմ քամած հյութ
Freshly Squeezed
Pomegranate Juice

3500-4500

Թեյ Նռանե 0.5 / 1 լ
Nraneh Tea 0.5 / 1 l

1500/2600

Թարմ քամած հյութեր
(նարինջ, թուրինջ, կիտրոն, գազար, խնձոր)
Freshly Squeezed Juices
(orange, grapefruit, lemon,
carrot, apple)

1000-2200

¼àì²òàôòÆâ ÀØäºÈÆøÜºð
SOFT DRINKS
Ֆիրմային ÉÇÙáÝ³¹
սափորով
Specialty Lemonade
in a pitcher

3500

Ֆիրմային լիմոնադ
Specialty Lemonade

1500-2000

Մածնաբրդոշ սափորով
Okroshka in a pitcher

1600

Մածնաբրդոշ
Okroshka

650

Տնական թան սափորով
Homemade Tan in a pitcher

1400

Տնական թան 0.25 լ
Homemade Tan 0.25 l

350

Ֆիրմային կոմպոտ սափորով
Specialty Compote in a pitcher

1500

Ֆիրմային կոմպոտ 0.25 լ
Specialty Compote 0.25 l

500

Տոնիկ
Tonic

1200

Պեպսի, Միրինդա, 7 Up
Pepsi, Mirinda, 7 Up

350

Աղբյուրի ջուր 0.33 լ
Spring Water 0.33 l

350

Հանքային ջուր 0.33 լ
Mineral Water 0.33 l

350

ÌÊ²Êàî
CIGARETTES
Cigaronne Royal Slims

2500

Sobranie Black Russian / White Russian

2500

Parliament

1600

Dunhill

1600
Kent

1200

Sobranie Blacks / Blues

1200

Marlboro

1100

Davidoff

1100

Ararat

1100

Winston

1100

