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Մեր բաց խոհանոցում կարող եք հետևել`
ինչպես է պատրաստվում Ձեր նախաճաշը:
Բարի ախորժակ

At our open kitchen you can follow
the process of preparing your breakfast.
Bon Appetit

Ծխեցված սաղմոն՝
կրեմետտե պանրով

Ֆրանկֆուրտյան
նախաճաշ

սև հաց, ծխեցված սաղմոն, կրեմետտե
պանիր, մարինացված չերրի լոլիկ,
բուլղարական պղպեղ, ավոկադո

ֆրանկֆուրտյան նրբերշիկ, ձու,
ֆիրմային սոուս

Smoked Salmon with
Cremette cheese

frankfurter sausage, egg,
special sauce

rye bread, smoked salmon, cremette cheese,
marinated cherry tomatoes,
bell pepper, avocado

Frankfurt Breakfast

1600

2400

Մինի Քիշ ռոքֆորի սոուսով

սունկ, սպանախ, ձու, հոլանդական պանիր,
սոխ, սերուցք, ռոքֆորի սոուս

Mini Quiche with Roquefort sauce

mushroom, spinach, egg, dutch cheese, onion,
cream, roquefort sauce

1600

Ձու Պաշոտ

տոստի հաց, ձու, պրոշուտտո, կրեմետտե
պանիր, թարխունի սոուս, լոլիկի սոուս

Poached Eggs

toast, egg, prosciutto, cheese cremette,
tarragon sauce, tomato sauce

1500
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BREAKFAST

Ակնիկ

ձու, կարագ, համեմունք

Eggs in Clouds
egg, butter, spices

800

Ձվածեղ բուլղարական պղպեղով

Լոլիկով ձվածեղ

ձու, լոլիկ, կարագ, համեմունք

Omelette with Tomatoes
egg, tomato, butter, spices

1200

Պանրով ձվածեղ

ձու, բուլղարական պղպեղ, կարագ,
համեմունք

ձու, պանրի տեսականի, կարագ

Omelette with Bell Pepper

egg, cheese assortment,
butter

egg, bell pepper, butter, spices

1450

Omelette with Cheese

1600

Բրնձով շիլա

բրինձ, միրգ, չամիչ, քաղցր սոուս, կարագ

Rice Porridge

rice, fruits, raisins,
sweet sauce, butter

1200

Հերկուլեսով շիլա

հերկուլես, բարբարիս, ընկույզ,
քաղցր սոուս, կարագ, միրգ

Hercules Porridge

hercules, barberry, walnut,
sweet sauce, butter, fruits
կանաչ ոլոռ, ձու, կարագ, համեմունք

Ձվածեղ կանաչ ոլոռով

1200

Omelette with Green Peas

Եգիպտացորենով շիլա

green peas, egg, butter, spices

1500

եգիպտացորենի ալյուր, միրգ,
բարբարիս, կարագ, քաղցր սոուս

Corn Porridge

corn grits, fruits, barberry,
butter, sweet sauce

1200

Ձվածեղ

ձու, կարագ, համեմունք

Omelette

egg, butter, spices

800

Տապակած կաթ

եփված կրեմ, թթվասերային սոուս

Fried Milk

pastry cream, sour cream sauce

1500
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Աջարական խաչապուրի
պանրի տեսականի, ձու, կարագ

Adjarian Khachapuri

cheese assortment, egg, butter

1600

Գյուղական խաչապուրի

պանրի տեսականի, լոլիկ, կանաչի

Farmer's Khachapuri

cheese assortment, tomato, greens

2000

ՄՄեգրելական խաչապուրի
պանրի տեսականի, ձու, կարագ

Megrelian Khachapuri

cheese assortment, egg, butter

2800

Հումուս

սիսեռ, թահին, ձիթապտղի ձեթ, համեմունք

Hummus

chikpeas, tahini, olive oil, spices

1400

Ռուլետ սուլուգունիով
սուլուգունի պանիր,
հազար, լոլիկ, վարունգ,
կանաչ սոխ

Suluguni Roll

suluguni cheese, lettuce, tomato,
cucumber, green onion

1200

Մրգային կաթնաշոռ
միրգ, կաթնաշոռ, թթվասեր

Cottage Cheese with Fruits
fruit, cottage cheese, sour cream

1800

Նրբաբլիթ մսով

տավարի փափկամիս, սոխ,
կանաչի, համեմունք

Beef Crepe

beef tenderloin, onion,
greens, spices

Լավաշով ժուլիեն

սունկ շամպինյոն, հավի միս,
հոլանդական պանիր, սոխ,
լավաշ, կարագ,
թթվասեր, համեմունք

Julienne with Lavash
champignon, chicken,
dutch cheese,
onion, lavash, sour cream,
butter, spices

2500

1200

Նրբաբլիթ սնկով

սունկ շամպինյոն, սոխ,
կանաչի, համեմունք

Mushroom Crepe
champignon,
onion, greens, spices

1100
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COFFEE, TEA
Էսպրեսսո
Espresso

Արոմա Լատտե սառը
Aroma latte cold

Էսպրեսսո Դեկաֆ
Espresso Decaf

Լատտե Մակիատո
Latte macchiato

Ամերիկանո
Americano

Ֆրապպուչինո
Frappuccino

Կապուչինո
Cappuccino

Արևելյան սուրճ
Oriental coffee

Տաք շոկոլադ
Hot chocolate

Խոտաբույսերով թեյ
Herbal tea

Գլյասե
Glace

Ասսամ / սև
Assam / black

Իռլանդական սուրճ
Irish coffee

Սենչա / կանաչ
Sencha / green

1000

1000

1000

1400
1500
1500

1600

1400

1300

1500
500

800

800
800

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

800

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

Չիչխանի թեյ 0,5 լ / 1 լ
Sea Buckthorn tea 0,5 l / 1 l

Նռան թեյ 0,5 լ / 1 լ
Pomegranate tea 0,5 l / 1 l

Ցիտրուսային թեյ 0,5 լ / 1 լ
Citrus tea 0,5 l / 1 l

Կոճապղպեղի թեյ 0,5 լ / 1 լ
Ginger tea 0,5 l / 1 l

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

800

1500/2600

1300/2300

1800/3000

1300/2300

1600/2700
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SOFT
DRINKS
Մածնաբրդոշ սափորով
Okroshka in a pitcher

Պեպսի, Միրինդա
Pepsi, Mirinda

Թան սափորով
Tan in a pitcher

îոնիկ
Tonic

Նռան թարմ քամած հյութ
Freshly squeezed Pomegranate juice

Ռեդ Բուլլ
Red Bull

1600
1400

3500-4500
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Freshly squeezed juices

1000-2200

Հանքային ջուր 0,33 լ
Mineral water 0,33 l

400

Աղբյուրի ջուր 0,33 լ
Spring water 0,33 l

400

400

1200

2000

Տնական ÉÇÙáÝ³¹ սափորով
Homemade lemonade in a pitcher

3500

Տնական կոմպոտ սափորով
Homemade compote in a pitcher

1600
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