Թռչնաﬕս
Պանրի ափսե Smoking Chef (5-6 անձի համար)

6800

Ներառում է՝ կամամբեր, բլ յու չիզ, էդամ, հաﬔմված
կրեմ-պանիր՝ թխվածքաբլիթի վրա, պարﬔզան
Մատուցվում է ﬔղրով, ընդեղենով, մրգերով և գրիսսինիով

Պանրի ափսե (3-4 անձի համար)

Տավարի սուկի, 240 գր

4800
7500
5000

Պրոշուտտոյով փաթաթված
գրիսսինի ձողիկներ

Պրայմ Անգուս ստրիպլոին, 350 գր

Թենդերլոյն սթեյք, 250 գր
Պրայմ T-Bone ոսկորով, 450 գր

2000

Ֆլանկ սթեյք, 270 գր

Մատուցվում է ընկույզի գամադարի սոուսով

2200

Կրոստինի լոմո
Հնեցված խոզի սուկի սպիտակ բագետ հացի վրա՝
կրեﬔտտե պանրով, սև սալորաչրով,
ռուկոլայով և լոլիկի չրով

Բիգ Միթ, 400 գր
Մատուցվում է քաղցր չիլի սոուսով, չիլի պղպեղով և
չերրի լոլիկով

5300
8700
12500
16900
15900
15900
7200
4500

Ապխտած սաղմոն սև բագետ հացի վրա՝ կրեﬔտտե
պանրով, բոված նուշով, մաղադանոսով և կիտրոնով

Բազուկով և դդումով աղցան՝
ֆիրմային սոուսով

Գառան անտրեկոտ (նորզելանդական), 400 գր

12000

Խոզ
Խոզի անտրեկոտ, 350 գր
Խոզի անտրեկոտ, 500 գր

Աղցան սև խաղողով, գորգոնզոլա պանրով և
ﬔղրային սոուսով

Աղցան ծովախեցգետնով

Թարմ թխված ֆոկաչչա, փափուկ սպիտակ
հացի ռոլեր, ամբողջական ցորենի տնական
հաց և սև հաց
Թարմ թխված ֆոկաչչա, փափուկ սպիտակ
հացի ռոլեր, ամբողջական ցորենի տնական
հաց և սև հաց

Գրիլ իշխանի ֆիլե

Սթեյք աղցան

800

Բիֆ աղցան

Բուրգեր Smoking Chef
Անգուսի ﬕս, հալած պանիր, քոուլ-սլոու աղցան, բարբիքյու
սոուս, գուակամոլե սոուս, սոխի չիպս, լոլիկ, հազարի տերևներ

Տակո տավարի մսով, ռուկոլայով, սոխի չիպսով,
բարբիքյու սոուսով, գուակամոլե սոուսով և
քոուլ-սլոու աղցանով
Սպասարկման վճար

+10%

Գրիլ արված հազարով աղցան՝ էստրագոնի և
բազիլիկի սոուսով

Ամառային աղցան

2900

3600

3500
2800

3400

Հազար, դդﬕկ, հավի կրծքաﬕս, սխտոր, քունջութ

Լոլիկ, վարունգ, բուլղարական պղպեղ,
հազար, կանաչ սոխ, դրեսինգ

1400

3600

Գրիլ հավի կրծքաﬕս, ավոկադո, թահինով և
պարﬔզանով սոուս, սխտոր, հաﬔմված չորահաց,
հազար, ռուկոլա, պարﬔզան

8800

Մատուցվում է բոված նուշով, հոլանդեզ սոուսով և
կրեմետտե պանրով տապակած սպանախով

4200

Գրիլ անգուսի ﬕս, կարﬕր սոխ, գրիլ բանջարեղեն,
ռուկոլա, հազար, լոլիկ, լոլիկի չիր,
բոված հնդկական ընկույզ, դիժոնյան սոուս

Սև սալորաչիր, բուլղարական պղպեղ, ռուկոլա,
հազար, նուշ, ծիրանաչիր,
գրանա պադանո պանիր, դրեսինգ

4600

4200

Ծովախեցգետին, սոբա նուդլներ, վարունգ, կարﬕր
կաղամբ, չերրի լոլիկ, չիլի պղպեղ, քունջութ, հաﬔﬕ
տերևներ, անանուխ, լայﬕ և սոյայի սոուս

Գրիլ անգուսի ﬕս, հազար, բուլղարական պղպեղ,
ռուկոլա, վարունգ, քաղցր չիլի սոուս, քունջութ

Մատուցվում է բոված նուշով, հոլանդեզ սոուսով և
կրեմետտե պանրով տապակած սպանախով

3600

Հազար, ռուկոլա, սև խաղող, ընկույզ, գորգոնզոլա
պանիր, կարﬕր սոխ, ﬔղրային սոուս

Աղցան սև սալորաչրով
Գրիլ սաղմոնի ֆիլե

2900

Մեր կողﬕց ծխեցված իշխան, հազար, բոված նուշ,
բազուկ, չերրի լոլիկ, չիլի պղպեղ, վարունգ, չորահաց,
թարթար սոուս, կիտրոնի սոուս

4200
5500

Ձուկ

1500

Բազուկ, դդում, ﬔղր, կումկվատ, ռիկոտտա պանիր

Աղցան գրիլ հավի կրծքամսով և ավոկադոյով

Գառ

2600

Կրոստինի սաղմոնով

9500

3000

Լոլիկ, վարունգ, աղացած ծաղկակաղամբ, մաղադանոս,
կանաչ սոխ, դդﬕկի խյուս, բուլղարական պղպեղ,
հաﬔﬕ տերևներ, սաﬕթ, ռեհան, կիտրոնի հյութ, պարﬔզան

Աղցան ծխեցված իշխանով

Պրայմ Անգուս ռիբայ (ցուլ), 400 գր

6500

5300

Անգուս

Մարմարե ռիբայ (կովի միս), 400 գր

Ներառում է՝ բրեզաոլա, չորիզո, սոպրեսսատա, լոմո, բեկոն
Մատուցվում է հումուսով, ձիթապտուղներով,
լոլիկի չրի սոուսով

Մսի և պանրի ափսե (3-4 անձի համար)

Ռիբայ ոսկորով
(Նվազագույն հնեցումը՝ 30 օր), 500 գր

Սթեյք մաչետե (սքըրթ սթեյք), 250 գր

Ներառում է՝ բրեզաոլա, չորիզո, սոպրեսսատա, լոմո, բեկոն
Մատուցվում է հումուսով, ձիթապտուղներով,
լոլիկի չրի սոուսով

Մսի ափսե (3-4 անձի համար)

3100

Տեղական տավարի ﬕս

Ներառում է՝ կամամբեր, բլ յու չիզ, էդամ, պարﬔզան
Մատուցվում է ﬔղրով, ընդեղենով, մրգերով և գրիսսինիով

Մսի ափսե Smoking Chef (5-6 անձի համար)

Գրիլ հավի կրծքաﬕսը՝ հոսպերում
պատրաստված կարտոֆիլով

Թաբուլե՝ աղացած ծաղկակաղամբով
և դդﬕկի խյուսով

1800-2900

ՏԱՔ ՈՒՏԵՍՏնեՐ
Ծովամթերքով ապուր
Սև հացի տոստեր ավոկադոյով, ﬔր կողﬕց
ծխեցված իշխանով, չիլի պղպեղով, գուակամոլե
սոուսով, թարթար սոուսով և բոված նուշով
Բանջարեղենային տրիո

Մուսկատ դե Պրովանս կրեմ–ապուր

3200
2400

Ներառում է՝ հումուս, մութաբալ, ձաձիկի
Մատուցվում է թարմ լոշիկ հացով

Սաղմոնի թարթար մանգոյով, բազուկով,
ավոկադոյով և գետնանուշով

Զուպպա դի Ֆունգի կրեմ–ապուր
Ծնեբեկով և բրոկկոլիով կրեմ-ապուր
Սոյա Բիֆ ապուր

2900
1600
1800
2400
2400

Հորթի սուկիի կարպաչչո թաթակի ոճով
Թայլանդական տապակած սփրինգ
ռոլեր ծովախեցգետնով

3600

Ծովախեցգետինները բանջարեղենով՝
սպիտակ գինու, լեմոնգրասի և լոլիկի սոուսում
Միդիաները սպիտակ գինու և կիտրոնի
սերուցքային սոուսում

3200
3200
4500
2900
2500
6000

3600

Կծու Չիզ

Կարտոֆիլի խյուս

Գրիլ բանջարեղեն հոսպերում

Հոսպերում պատրաստված սունկ
Տապակած սպանախ կրեﬔտտե պանրով և նուշով

Անգուսի բրեզաոլան կարպաչչո ոճով՝
ռուկոլայով և պարﬔզանով

Խրթխրթան սմբուկ՝
քունջութով և ֆիրմային սոուսով

Ռիզոտտո անգուսի մաչետեով (սքըրթ սթեյք)

Ծխեցված տավարի կրծքամիս
կարտոֆիլի խյուսով և սոխի չիպսով

Սթեյքի հետ մատուցվող ցանկացած խավարտի
գինը 1000 դր է՝ անկախ այստեղ նշված գներից

Ջեռոցում պատրաստված կարտոֆիլ

Միդիա շաֆրանի ծաղիկով և կուրկումայով

Հունական ընկույզով և բուլղարական
պղպեղով պաշտետ

Մատուցվում է էստրագոնի սոուսով

Գառան թիակ` ֆիրմային սոուսով

Շագանակագույն բրինձ

5200
5000

Ծովախեցգետնով տակո պղպեղի մարﬔլադով,
տապակած սիսեռով, քոուլ-սլոու աղցանով և
հոլանդեզ սոուսով

Իշխանի ֆիլե ռոլ

8000
3800
4200
2800
2400
9800
2600

Մատուցվում է կարտոֆիլի խյուս–վասաբիով

Մատուցվում է ֆիրմային սոուսով

Բանջարեղենով, բոված գետնանուշով և
ֆունչոզայով տապակած սփրինգ ռոլեր

Բիֆ սնկով և սոբա նուդլներով

Հավի կրծքամիսը մոցարելլայով

Մատուցվում է քաղցր չիլի սոուսով և բոված գետնանուշով

Ճապոնական գյոզա՝ անգուսի մսով,
կոճապղպեղով և կանաչ սոխով

Սաղմոն անչոուսի սոուսով

Ռիզոտտո Այ ֆունգի

Մատուցվում է մանգոյի սոուսով և ճապոնական
ոճով պատրաստված այոլիով

Հորթի սուկիի թարթար սև ձիթապտղի փոշիով,
թարթար սոուսով և ռուկոլայով

Նրբահամ և
ախորժելի

Մասֆուֆ չորամրգերով
Սոուսներ
Պղպեղ ﬕքս սոուս  Սնկով սերուցքային սոուս  Բլ յու չիզ 
Հոլանդեզ  Չիﬕչուրի  Լոլիկով կծու սոուս  Նանայով և
Էստրագոնով սոուս

1200
2900
1600
1200
1600
2200
1100
600

Տալիոլինի ծովախեցգետնով
Բադի միս քաղցր չիլի սոուսով
Մատուցվում է սոբա նուդլներով

Կարտոֆիլ սոխի չիպսով և բլ յու չիզ սոուսով
Հավի թևիկներ տերյակի սոուսով
Մատուցվում է ֆունչոզայով

Ծխեցված անգուսի գնդիկներով պեննե՝
սպիտակ սոուսով և պարմեզանով

Փարիզ-Բրեստ մրգային

2400
2000

Չիզ քեյք կրեմ, պիստակով և նուշով քրամբլ, ﬔրենգա

2200

Կրեմ բեյլիս, շոկոլադե սոուս

Ֆրամբուազիե

1400
1100

3200

Կրեմ մասկարպոնե, ելակ

Պրոֆիտրոլներ

1500

2400
2600

ԱՂԱՆԴԵՐ
Լա Ֆլամ

3200

4600
6000
9000

2400

Նուշով դակուազ, կրեմ մուսլին, ազնվամորի

Պավլովա

2600

Մերենգա ընկույզով, սերուցքային կրեմ,
մրգեր, հատապտղային սոուս

Պավլովա Շոու

15600

(նախատեսված է նվազագույնը 6 անձի համար)

Շոու շոկոմանների համար
Շոկոլադե սֆերա, վանիլային կրեմով պրոֆիտրոլներ,
շոկոլադե սոուս
(նախատեսված է նվազագույնը 6 անձի համար)

18600

