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

Բարի ախորժակ
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Ծխեցված սաղմոն՝ 
կրեմետտե պանրով

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

Копченый лосось с 
сыром креметте 

черный хлеб, копченый лосось, сыр 
креметте, маринованные помидоры черри, 

болгарский перец, авокадо

2400

Ֆրանկֆուրտյան 
նախաճաշ

ֆրանկֆուրտյան նրբերշիկ, ձու, 
ֆիրմային սոուս

Завтрак по-франкфуртски  
франкфуртская сосиска, яйцо, 

фирменный соус

1600

Ձու Պաշոտ
տոստի հաց, ձու, պրոշուտտո, կրեմետտե 

պանիր, թարխունի սոուս, լոլիկի սոուս

Яйца Пашот
тост, яйцо, прошутто, сыр креметте, 
соус из эстрагона, томатный соус

1500

Մինի Քիշ ռոքֆորի սոուսով
սունկ, սպանախ, ձու, հոլանդական պանիր, 

սոխ, սերուցք, ռոքֆորի սոուս

Мини-Киш с соусом рокфор
грибы, шпинат, яйцо, голландский сыр, лук, 

сливки, соус рокфор

1600



Լոլիկով ձվածեղ 
ձու, լոլիկ, կարագ, համեմունք

Яичница с помидорами
яйцо, помидор, сливочное масло, специи

1200

Ակնիկ 
ձու, կարագ, համեմունք

Яичница в облаках
яйцо, сливочное масло, специи

800
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Ձվածեղ բուլղարական պղպեղով  
ձու, բուլղարական պղպեղ, կարագ, համեմունք

 Яичница с болгарским перцем
яйцо, болгарский перец, сливочное масло, специи

1450

Պանրով  ձվածեղ
ձու, պանրի տեսականի, կարագ

Яичница с сыром
яйцо, сырное ассорти, 

сливочное масло

1600



Բրնձով շիլա 
 բրինձ, միրգ, չամիչ, քաղցր սոուս, կարագ

  Рисовая каша
рис, фрукты, изюм, сладкий соус,  

сливочное масло

1200
Հերկուլեսով շիլա 

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

Геркулесовая каша
геркулесовая крупа, барбарис, грецкий орех, 

сладкий соус, сливочное масло, фрукты

1200
Եգիպտացորենով շիլա  
եգիպտացորենի ալյուր, միրգ, 

բարբարիս, կարագ, քաղցր սոուս

Кукурузная каша
кукурузная крупа, фрукты, барбарис,

 сливочное масло, сладкий соус

1200

Ձվածեղ կանաչ ոլոռով  
կանաչ ոլոռ, ձու, կարագ, համեմունք

Яичница 
с зеленым горошком

 зеленый горошек, яйцо,
сливочное масло, специи

1500

Ձվածեղ  
ձու, կարագ, համեմունք

Яичница 
 яйцо,сливочное масло, специи

800

Տապակած կաթ
եփված կրեմ, թթվասերային սոուս

Жареное молоко
заварной крем, сметанный соус

1500



Մեգրելական խաչապուրի
պանրի տեսականի, ձու, կարագ

Хачапури по-мегрельски
сырное ассорти, яйцо, сливочное масло

2800

Աջարական խաչապուրի
պանրի տեսականի, ձու, կարագ

Хачапури по-аджарски
сырное ассорти, яйцо, сливочное масло

1600
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Գյուղական խաչապուրի
պանրի տեսականի, լոլիկ, կանաչի

Хачапури по-деревенски
сырное ассорти, помидор, зелень

2000

 
Հումուս

սիսեռ, թահին, ձիթապտղի ձեթ, համեմունք

Хумус
нут, тахини, оливковое масло, специи

1400
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Լավաշով ժուլիեն  
սունկ շամպինյոն, հավի միս, 
հոլանդական պանիր, սոխ, 

լավաշ, կարագ, 
թթվասեր, համեմունք 

 Жульен в лаваше
шампиньоны, куриное мясо, 

голландский сыр, 
лук, лаваш, сливочное масло, 

сметана, специи

2500

Մրգային կաթնաշոռ
միրգ, կաթնաշոռ, թթվասեր

Фруктовый творог
фрукты, творог, сметана 

1800

Նրբաբլիթ մսով
տավարի փափկամիս, սոխ, 

կանաչի, համեմունք

Блинчики с говядиной
мякоть говядины, лук,

 зелень, специи

1200

Նրբաբլիթ սնկով
սունկ շամպինյոն, սոխ, 

կանաչի, համեմունք

Блинчики с грибами
шампиньоны, лук,
 зелень, специи

 1100 

Ռուլետ սուլուգունիով
սուլուգունի պանիր, 

հազար, լոլիկ, վարունգ, 
կանաչ սոխ

Рулет из сулугуни
сыр сулугуни, листья салата латука , 

помидор, огурец, зеленый лук

1200



Իռլանդական սուրճ

1600

Էսպրեսսո

Էսպրեսսո Դեկաֆ

Նռան թեյ 0,5 լ / 1 լ  

Կոճապղպեղի թեյ 0,5 լ / 1 լ

1000

1000

1500/2600

1300/2300

Ամերիկանո

1000
Կապուչինո

1400
Տաք շոկոլադ

1500
Գլյասե

1500

Արոմա Լատտե սառը

1400

êàôðÖ, ÂºÚ

Эспрессо 

Эспрессо Декаф

Американо

Капучино

Горячий шоколад

Глясе

Ирландский кофе

Арома Латте холодный

Լատտե Մակիատո

1300
Латте Макиато

Արևելյան սուրճ

500
Кофе по-восточному

Խոտաբույսերով թեյ

Ասսամ / սև

Սենչա / կանաչ

800

800

800

Травяной чай

Ассам / черный

Сенча / зеленый

Ֆրապպուչինո

1500
Фраппучино

Имбирный чай 0,5 л / 1 л

ÊÎÔÅ, ×ÀÉÊÎÔÅ, ×ÀÉ



Նռան թեյ 0,5 լ / 1 լ  

Կոճապղպեղի թեյ 0,5 լ / 1 լ

Չիչխանի թեյ 0,5 լ / 1 լ

Ցիտրուսային թեյ 0,5 լ / 1 լ

1500/2600

1300/2300

1800/3000

1300/2300
Гранатовый чай 0,5 л / 1 л

Имбирный чай 0,5 л / 1 л

Облепиховый чай 0,5 л / 1 л 

Цитрусовый чай 0,5 л / 1 л 

Աշնանային նոկտյուրն 0.5 լ / 1 լ

1600/2700
Осенний ноктюрн 0.5 л / 1 л

Էրլ Գրեյ / սև թեյ բերգամոտով 

Ժասմին / սպիտակ և կանաչ 
թեյերի միքս

800

800

 Эрл Грей / черный чай 
с бергамотом

 Жасмин / микс белого и 
зелёного чаев



1600
Թան սափորով

1400

Թարմ քամած Ñյութեր

Նռան թարմ քամած Ñյութ

1000-2200

3500-4500 

Հանքային ջուր 0,33 լ

400

Մածնաբրդոշ սափորով
Окрошка в кувшине

Тан в кувшине

Свежевыжатые соки

Свежевыжатый гранатовый сок

Минеральная вода 0,33 л

Աղբյուրի ջուր 0,33 լ

400
Родниковая вода 0,33 л
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Պեպսի, Միրինդա

400
Пепси, Миринда

Տնական լիմոնադ սափորով 

3500
Домашний лимонад в кувшине

Ռեդ Բուլլ 

 2000
Ред Булл

Տնական կոմպոտ սափորով

1600
Домашний компот в кувшине

Տոնիկ 

1200
Тоник
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