
www.lavash.restaurant

êպասարկման վճար

10%

Service Fee
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Մեղրով ¨ ընկույզով բրդուճ
մեղր, կարագ, ընկույզ, լավաշ

Լավաշով ձկնային ռուլետ
ապխտած իշխան, հալած պանիր, 

հազար, լավաշ

Տապակած սիբեխ
սիբեխ, ձու, կարագ, համեմունք

Տապակած մանդակ
մանդակ, ձու, կարագ, 

համեմունք

Լավաշով Åուլյեն
հավի միս, շամպինյոն, 

հոլանդական պանիր, սոխ, 
թթվասեր, կարագ, համեմունք

1800

2400

2400

2400

2300

Ծնեբեկ

6500

BREAKFAST

Lavash Wrap with 
Honey and Walnuts

honey, butter, walnuts, lavash

Lavash Roulade with Fish
smoked trout, processed cheese, 

lettuce, lavash

Fried 
Sickleweed

sickleweed, egg, butter, spices 

Fried Chervil
chervil, egg, butter, spices

Julienne with Lavash
chicken, champignon, Dutch cheese, 

onion, sour cream, butter, 
spices

Asparagus
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Տավարի մսով նրբաբլիթ
տավարի փափկամիս, կանաչի, 

սոխ, համեմունք

Սպանախով 
նրբաբլիթ-կապոց

սպանախ, կաթնաշոռ, սերուցք

Ձվով տապակած 
կանաչ լոբի

կանաչ լոբի, ձու, կարագ, համեմունք
1200

1600

1600

1200

1100

Կաթնաշոռով գնդեր
կաթնաշոռ, թթվասեր, 

ձու, չրեղեն

Սնկով նրբաբլիթ
սունկ, կանաչի, սոխ, համեմունք

1400

Կանաչ ոլոռով 
ձվածեղ

կանաչ ոլոռ, ձու, կարագ, 
համեմունք

Cottage Cheese Balls
cottage cheese, sour cream, 

egg, dried fruits

BREAKFAST

Beef Crepe
beef tenderloin, greens, onion, spices

Spinach 
Crepe-Bundle

spinach, cottage cheese, cream

Green Beans Fried 
with Eggs

green beans, egg, 
butter, spices

Mushroom Crepe
mushroom, greens, onion, spices

Omelette with 
Green Peas
green peas, egg, 

butter, spices



1200

Քամած մածունով և 
մեղրով ձվածեղ

քամած մածուն, ձու, մեղր, համեմունք

Կանաչիով և պանրով ձվածեղ
ձու, կանաչեղեն, կանաչ սոխ, իմերուլի պանիր, 

սուլուգունի պանիր, համեմունք

1400

800

Թարխունով տնական ձու
տնական ձու, թարխուն

700

Ձվածեղ
ձու, կարագ, համեմունք
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1200

Լոլիկով ձվածեղ
լոլիկ, ձու, կարագ, համեմունք

1500

Բաստուրմայով ձվածեղ
բաստուրմա, ձու, կարագ, համեմունք

Omelette with Strained 
Matzoon and Honey

strained matzoon, egg, honey, spices

Omelette with Greens and Cheese 
egg, mixed greens, green onion, imeruli cheese, 

suluguni cheese, spices

Farm Egg with 
Tarragon

farm egg, tarragon

Omelette
egg, butter, spices

Omelette with Tomatoes
tomatoes, egg, butter, 

spices

Omelette with Basturma
basturma, egg, butter, spices

BREAKFAST


