10% ëå³ë³ñÏÙ³Ý í×³ñ
Service Fee 10%

www.sherep.restaurant
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ê²èÀ ԽՈՐՏԻԿՆԵՐ
COLD APPETIZERS
ÕÎËÎÄÍÛÅ
ÇÀÊÓÑÊÈ

Ձկան տեսականի
սաղմոն, թառափ,
յուղաձուկ

Fish Platter
salmon, sterlet,
oilfish

8500

Մսի տեսականի §Ֆիրմային¦

բաստուրմա, սուջուխ, տավարի լեզու, երշիկ,
տավարի ֆիլե, բեկոն

House Specialty Meat Platter

basturma, sujuk, beef tongue, sausage,
beef fillet, bacon

5500

Ֆիրմային թթու

կարմիր բողկ, բրոկկոլի,
ծնեբեկ, մանդակ

Specialty Pickled
Vegetables
radish, broccoli,
asparagus, chervil

3000

Ղավուրմա
ï³í³ñÇ ÷³÷Ï³ÙÇë, Ï³ñ³·

Ghaurma
beef, butter

2

4500

ԹÃíÇ ï»ë³Ï³ÝÇ

í³ñáõÝ·, Ï³Õ³Ùµ, Í³ÕÏ³Ï³Õ³Ùµ, ÉáÉÇÏ,
խթա, ÏÍáõ ÍÇÍ³Ï, µ³ÙÇ³

Pickled Vegetables

cucumber, cabbage, cauliflower, tomato,
khta (armenian cucumber), hot pepper, okra

2000

Պանրի տեսականի գինու համար
հոլանդական (Հին Ամստերդամ),
ռոքֆոր, պարմեզան, Ùáó³ñ»É³, բրի (Կաստելո)

Cheese Platter for Wine

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

6500

¶ÛáõÕ³Ï³Ý å³ÝñÇ ï»ë³Ï³ÝÇ
áãË³ñÇ, ÉáéÇ, Ñáñ³Í, Ã»É

Farm Cheese Platter

sheep milk, lori, horats (aged cheese in pottery),
chechil (string cheese)

2800

Խոզի միսը ֆիրմային սոուսներով
Ëá½Ç փափկամիս, մանանեխ, մեղր,
ֆիրմային կարմիր սոուս, համեմունք

Pork with Special Sauces

pork, mustard, honey, special red sauce, spices

4000

Կծու Չիզ
պանիր, թթվասեր, կանաչ կծու պղպեղ

Hot Cheese

cheese, sour cream, spicy green pepper

1100

Սուլուգունի ռոլ
սուլուգունի, հազար, լոլիկ, վարունգ, կանաչ սոխ

Suluguni Roll

suluguni, lettuce, tomato, cucumber, green onion

1200
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ê²èÀ ԽՈՐՏԻԿՆԵՐ
COLD APPETIZERS

Բանջարեղենային սառնուտեստ
ëÙµáõÏ, µáõÉÕ³ñ³Ï³Ý åÕå»Õ, ÉáÉÇÏ,
ëËïáñ, ëáË, Ï³Ý³ãÇ, Ñ³Ù»ÙáõÝù

Ոլորան

սմբուկ, բուլղարական պղպեղ,
գազար, կանաչի, սերուցք, համեմունք

Vegetable Appetizer

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

1800

Hummus

eggplant, bell pepper,
carrot, greens, cream, spices

Բանջարեղենի տեսականի

2000

chickpeas, tahini, olive oil,
spices

1400

Կիտրոն, ձիթապտուղ

Vegetable Platter

սև և կանաչ ձիթապտուղ,
կիտրոն

3200

black and green olives,
lemon

կանաչիի տեսականի, լոլիկ, վարունգ, բոլոկի
greens, tomato, cucumber, radish

Թարմ կանաչի

համեմ, մաղադանոս, ռեհան, կանաչ սոխ,
կոտեմ, բոլոկի

Fresh Greens

Lemon and Olives

1900

Քամած մածուն վարունգով
մածուն, սխտոր, վարունգ, սամիթ

coriander, parsley, basil, green onion,
watercress, radish

Strained Matzoon with Cucumber

Ֆիրմային պանիր
House Speciality Cheese

Ð³ó
Bread

1400

4

Voloran

Հումուս

սիսեռ, թահին, ձիթապտղի ձեթ,
համեմունք

1400

matzoon, garlic, cucumber, dill

1000
500

²Ôò²ÜՆԵՐ
SALADS
Կեսար աղցան սաղմոնով

սաղմոն, հազար, չորահաց, պարմեզան, սպիտակ սոուս

Caesar Salad with Salmon

salmon, lettuce, croutons, parmesan, white sauce

4000

Տորնեդոս ընկույզի սոուսով

հորթի փափկամիս, միքս աղցան, վարունգ, լոլիկ,
կարմիր բողկ, պարմեզան, ընկույզի սոուս

Tournedos with Walnut Sauce

veal, mix salad, cucumber, tomato, radish, parmesan, walnut sauce

3400

Կեսար աղցան

հավի կրծքամիս, հազար, չորահաց, պարմեզան, սպիտակ սոուս

Caesar Salad

chicken breast, lettuce, croutons, parmesan, white sauce

2900

Հունական աղցան

լոլիկ, վարունգ, բուլղարական պղպեղ, հազար, ձիթապտուղ, ֆետա, սոխ

Greek Salad

tomato, cucumber, bell pepper, lettuce, olives, feta, onion

2600

Ֆրեսկո

չերրի լոլիկ, ավոկադո, հազար, ռուկոլա,
ձիթայուղ, կիտրոնի հյութ, ռեհանով սոուս

Fresco

cherry tomatoes, avocado, romaine lettuce, arugula,
olive oil, lemon juice, basil sauce

2900

Պղպեղի սոուսով աղցան

կարմիր կաղամբ, բրոկկոլի, բուլղարական պղպեղ, սոուս

Pepper sauce salad

red cabbage, broccoli, bell pepper, sauce

2400

Ռոստբիֆ

Կապրեզե

տավարի փափկամիս, լոլիկ, հազար, գազար, նեխուր, սոխ, կանաչի

ռուկոլա, լոլիկ, մոցարելա, պեստո, սոուս

beef, tomato, lettuce, carrot, celery, onion, greens

arugula, tomato, mozzarella, pesto, dressing

Roast Beef

3200

Caprese

3700
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²Ôò²ÜՆԵՐ
SALADS

Քինոայով և մոցարելայով աղցան

Բաբելոն

Տաք աղցան՝ մսով և բանջարեղենով

Babylon

Warm salad with veal and vegetables

3700

3500

հորթի փափկամիս, գազար, դդմիկ, կարտոֆիլ,
բուլղարական պղպեղ, չերրի լոլիկ, պարմեզան,
սխտորի ձեթ, կանաչի, համեմունք

քինոա, հազար, ռուկոլա, լոլիկ,
ծիրանաչիր, մեղր, քունջութ,
մոցարելա, սոուս

կաղամբ, ռոքֆոր, տանձ,
ընկույզ, մեղր,
համեմունք

quinoa, lettuce, arugula, tomato, dried apricot,
honey, sesame seeds, mozzarella, sauce

cabbage, roquefort,
pear, walnuts, honey, spices

Quinoa salad with mozzarella

2800

Բազուկով և դդումով աղցան
բազուկ, դդում, մեղր, կումկվատ,
ֆիրմային սոուս

Beet and Pumpkin salad

Միջօրե

տավարի փափկամիս, սմբուկ, բուլղարական պղպեղ,
գազար, կանաչի, սխտոր, քունջութ, համեմունք

Midday

beet, pumpkin, honey, kumquat,
special sauce

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

Պեկինյան աղցան

Ամառային աղցան

1500

հավի կրծքամիս, բուլղարական պղպեղ, գազար,
սունկ շամպինյոն, սոխ, սխտոր, համեմունք

Beijing Salad

2200

լոլիկ, վարունգ, սոխ,
կանաչի, համեմունք

Summer Salad

chicken breast, bell pepper, carrot,
champignon, onion, garlic, spices

tomato, cucumber, onion,
greens, spices

Ավելուկով աղցան

Լոլիկով և ռեհանով աղցան

Aveluk Salad

Tomato and Basil Salad

1200

1200

2400

ավելուկ, ընկույզ, սխտոր, սոխ, համեմունք
aveluk (mountain sorrel), walnut, garlic, onion, spices

6

veal, carrot, courgette, potato, bell pepper, cherry
tomato, parmesan, garlic oil, greens, spices

1400-2000

լոլիկ, ռեհան, սոխ, համեմունք

tomato, basil, onion, spices

ԱՊՈՒՐՆԵՐ
SOUPS
Դդումով կրեմ-ապուր
դդում, դդմի կորիզներ,
չորահաց, ֆիրմային սոուս,
սերուցք, համեմունք

Pumpkin Cream Soup
pumpkin, pumpkin seeds,
croutons, special sauce,
cream, spices

1800

Նռանե
գառան միս, բրինձ, դեղին ոլոռ,
բազուկի ճավ, սպանախ, կանաչի,
նռան հյութ, համեմունք

Nraneh

lamb, rice, yellow peas, beet greens,
spinach, greens,
pomegranate juice, spices

1700

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

Siberian Soup

pelmeni, rice, bell pepper,
tomato, carrot, onion,
greens, spices

1400

Ավելուկով ապուր
ավելուկ, բլղուր, կարտոֆիլ,
սոխ, սխտոր, համեմունք

Aveluk Soup

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

1200

7

ԱՊՈՒՐՆԵՐ
SOUPS

´րոկկոլիով Ïրեմ-ապուր

Լոլիկով կրեմ-ապուր

Սնկով կրեմ-ապուր

Broccoli Cream Soup

Tomato Cream Soup

Mushroom Cream Soup

բրոկկոլի, սերուցք,
մոցարելա, համեմունք
broccoli, cream,
mozzarella, spices

լոլիկ, սերուցք, սխտոր,
սոխ, համեմունք

2300

tomato, cream, garlic,
onion, spices

1800

սունկ, սերուցք, սամիթ,
համեմունք
mushroom, cream, dill,
spices

1800

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

Solyanka

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

2000
Բորշչ

տավարի փափկամիս, կաղամբ, բազուկ,
գազար, կանաչի, լոլիկի սոուս, համեմունք

Borscht

1400

spinach, cream, parmesan, spices

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

8

Սպանախով կրեմ-ապուր

սպանախ, սերուցք, պարմեզան, համեմունք

Spinach Cream Soup

2200

Լագման

տավարի փափկամիս,
բանջարեղեն,
լապշա, սոխ, համեմունք

Lagman

beef, vegetable,
noodles, onion, spices

2200

Ծովամթերքով ապուր

մանր ծովախեցգետին, սաղմոն, լոլիկ, սպանախ,
պարմեզան, սերուցք, համեմունք

Seafood Soup

shrimp, salmon, tomato, spinach,
parmesan, cream, spices

4800

Իշլի Քյուֆթայով սպաս

տավարի միս, բլղուր, ընկույզ, հաճար, մածուն,
թթվասեր, համեմունք

Spas with Ishli Kyufta

beef, bulgur, walnut, emmer wheat, matzoon,
sour cream, spices

2000

9

î²ø àôîºêîÜºð
MAIN DISHES

Նարնջագույն Դուետ

հավի կրծքամիս,
կարամելիզացված նարինջ,
եգիպտացորենի փաթիլներ, սոուս

Տավարի ֆիլե սոուսով

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

beef fillet, mashed potatoes,
special sauce, cream,
spices

lamb heart and lungs,
lamb rump, onion, hot pepper,
greens, spices

Orange Duet

Beef Fillet with Sauce

2800

4500

chicken breast,
caramelized orange,
corn flakes, sauce

Coratella

2400

Ֆիլե մինյոն ÏáÝÛ³ÏÇ ëááõëáí

Բանջարեղենի տապակա

ï³í³ñÇ ëáõÏÇ, գազար, ¹¹ÙÇÏ, սոխ, կոնյակ,
սերուցք, սոյայի սոուս, համեմունք

բրոկկոլի, գազար, բուլղարական պղպեղ, չերրի լոլիկ,
սունկ, սոյայի սոուս, սամիթ, սոխ, համեմունք

beef tenderloin, carrot, courgette, onion, cognac,
cream, soy sauce, spices

broccoli, carrot, bell pepper, cherry tomato,
mushroom, soy sauce, dill, onion, spices

Filet Mignon with Cognac Sauce

7500

Fried Vegetables

2000

Հորթի մաչա

Իշլի Քյուֆթա

հորթի մաչա (սրունք), արիշտա,
համեմունք

տավարի միս, բլղուր, ընկույզ,
կիտրոն

Veal Shank

veal shank, arishta (Armenian pasta),
spices

10

Կորատելլա

տավարի ֆիլե,
կարտոֆիլի խյուս, ֆիրմային սոուս,
սերուցք, համեմունք

16000

Ishli Kyufta

beef, bulgur, walnuts,
lemon

2800

Էրզրումի Ղափամա

դդում, սմբուկ, տավարի փափկամիս, կարմիր լոբի,
կանաչի, կարագ, սոխ, սխտոր, համեմունք

Ghapama of Erzrum

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

3600

Լավաշով Ղափամա

դդում, բրինձ, լավաշ, ընդեղեն, չրի տեսականի, մեղր

Ghapama with Lavash

pumpkin, rice, lavash, nuts, dried fruits, honey

3500

Գառան չալաղաջ բրոկկոլիի խյուսով
գ³éան ã³É³Õ³ç, բրոկկոլիի խյուս, լոլիկ,
կանաչի, բալզամիկ սոուս, համեմունք

Lamb Loin with Broccoli Mash
lamb loin, broccoli mash, tomato,
greens, balsamic vinegar, spices

6800

Գ³é³Ý չալաղաջ Ý³ñÝçÇ ÑÛáõÃáí

գառան չալաղաջ, Ï³ñïáýÇÉÇ ËÛáõë, պարմեզան,
թարմ նարնջի հյութ, կանաչի, համեմունք

Lamb Loin with Orange Juice
lamb loin, mashed potatoes, parmeasan,
fresh orange juice, greens, spices

6300

Գ³é³Ý ÃÇ³Ï ýÇñÙ³ÛÇÝ µ³Õ³¹ñ³ïáÙëáí

գ³éան թիակ, ծաղկակաղամբ, ֆիրմային սոուս, համեմունք

House Specialty Lamb Shoulder

lamb shoulder, cauliflower, special sauce, spices

14000

Հավի թևիկներ եվրոպական ձևով
հավի թևիկներ, ֆիրմային սոուս, համեմունք

European Style Chicken Wings
chicken wings, special sauce, spices

2500

Տապակած ճուտ
ճուտ, կարտոֆիլ ֆրի, համեմունք

Fried Chick

chicken, french fries, spices

2500

Սթյու դի Մանզո

տավարի մաչա (սրունք), գազար, լոլիկ,
սոխ, կանաչի, համեմունք

Stew di Manzo

beef shank, carrot, tomato,
onion, greens, spices

4400
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î²ø àôîºêîÜºð
MAIN DISHES

Օսսոբուկո խավարտով

Մեդալյոններ սպանախով

հորթի միս, բրինձ, բանջարեղեն,
սոուս, համեմունք

հորթի փափկամիս, սպանախ, սունկ շամպինյոն,
բուլղարական պղպեղ, սերուցք, համեմունք

Ossobuco with Garnish

Medallions with Spinach

4800

5000

veal, rice, vegetable, sauce,
spices

veal, spinach, champignon,
bell pepper, cream, spices

Կաղամբով տոլմա
կաղամբի տերևներ, տավարի միս, բրինձ, կարմիր
պղպեղի սոուս, կանաչի, համեմունք

Tolma (wrapped in cabbage leaves)
cabbage leaves, beef, rice,
red pepper sauce, greens, spices

2500

Âփով տոլմա

Բաց տոլմա

խաղողի տերևներ, տավարի միս,
բրինձ, կանաչի, համեմունք

տավարի աղացած փափկամիս, բրինձ,
խաղողի տերևներ, ֆիրմային սոուս, համեմունք

Tolma (wrapped in grape leaves)
grape leaves, beef,
rice, greens, spices

2500
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Revealed Tolma

minced beef, rice, grape leaves,
special sauce, spices

2600

Բիգ Միթ
անգուսի փափկամիս, սոխ, քաղցր չիլի սոուս, չիլի պղպեղ, համեմունք

Big Meat

angus beef, onion, sweet chili sauce, chili pepper, spices

4500

Պորկետտա
խոզի միս, կարտոֆիլի չիփս, համեմունք

Porchetta

pork, potato chips, spices

3100

Տապակա խոզի մսով և բանջարեղենով
խոզի փափկամիս, բուլղարական պղպեղ,
լոլիկ, կարտոֆիլ, սխտոր, սոխ, համեմունք

Fried Pork and Vegetables

pork, bell pepper, tomato, potato, garlic, onion, spices

2600

Բեֆստրոգանով սնկով

տավարի փափկամիս, սունկ շամպինյոն, կարտոֆիլ,
թթու վարունգ, սոխ, սերուցք, համեմունք

Beef Stroganoff with Mushroom
beef, champignon, potato,
pickled cucumber, onion, cream, spices

3300

Տ³í³ñÇ Ù³ïն»ñ գÇÝáõ սոուսում
տավարի մատներ, բրինձ գազարի սոուսով, ֆիրմային սոուս, համեմունք

Beef Ribs in Wine sauce

beef ribs, rice with carrot sauce, special sauce, spices

5500

Հորթի մատներ բանջարեղենով
հորթի մատներ, լոլիկ, բուլղարական պղպեղ,
կարտոֆիլ, սոխ, կանաչի, համեմունք

Veal Ribs with Vegetables

veal ribs, tomato, bell pepper, potato, onion, greens, spices

4800

Կ³ñïáýÇÉ ëáËÇ ãÇåëáí և å³ÝñÇ ëááõëáí
Ï³ñïáýÇÉ, å³ÝñÇ ëááõë, ëáË

Potato with Onion Chips and Cheese Sauce
potato, cheese sauce, onion

2300

Ֆիրմային ռագու հորթի մսով
հորթի փափկամիս, սմբուկ, լոլիկ,
բուլղարական պղպեղ, կարտոֆիլ, լավաշ,
ընկույզ, սոխ, սխտոր, համեմունք

House Specialty Veal Ragout

veal, eggplant, tomato, bell pepper, potato,
lavash, walnuts, onion, garlic, spices

15000
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ԽԻՆԿԱԼԻ / ՊԵԼՄԵՆԻ
KHINKALI / PELMENI

Խինկալի /4 հատ/

տավարի փափկամիս, սոխ, սխտոր,
կանաչի, համեմունք

Khinkali /4 pieces/

տավարի փափկամիս, սոխ, սխտոր,
կանաչի, համեմունք

Fried Khinkali /4 pieces/

beef, onion, garlic, greens, spices

1400

beef, onion, garlic, greens, spices

Տապակած պելմենի
ձվով

Տապակած ճապոնական գյոզա՝
տավարի մսով

1600

տավարի փափկամիս, ձու, սոխ, կանաչի,
կարագ, համեմունք

անգուսի փափկամիս, խմոր գյոզա, քացախ,
կոճապղպեղ, սոխ, սխտոր, քունջութ, սոուս

Pelmeni Fried
with Eggs

Fried Japanese Gyoza
with beef

beef, eggs, onion, greens,
butter, spices

1800

Կանաչիով պելմենի

կանաչիի տեսականի, ֆիրմային սոուս,
համեմունք

Pelmeni with Greens

mixed greens, special sauce,
spices

2200
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Խինկալի տապակած /4 հատ/

angus beef, dough gyoza, vinegar, ginger,
onion, garlic, sesame seeds, sauce

2900

Պելմենի

տավարի փափկամիս, սոխ, սխտոր, կանաչի,
կարագ, համեմունք, թթվասեր

Pelmeni

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

1600

ՁԿՆԱՅԻՆ àôîºêîÜºð
FISH MAIN DISHES
Ս³ÕÙáÝ վայրի բñÝÓáí

ս³ÕÙáÝ, վայրի բրինձ, կանաչ լոբի, ֆիրմային սոուս, համեմունք

Salmon with Wild Rice

salmon, wild rice, green bean, special sauce, spices

9500

Սաղմոնի սթեյք ռոքֆորի սոուսով
սաղմոն, բրինձ, ռոքֆորի սոուս

Salmon Steak with Roquefort Sauce
salmon, rice, roquefort sauce

7000

ԻßË³Ý Ï³ñïáýÇÉÇ ãÇåëáí
իßË³Ý, կարտոֆիլի չիպս, լոլիկ,
կանաչի, կիտրոն, համեմունք

Trout with Potato Chips
trout, potato chips, tomato,
greens, lemon, spices

4800

Æշխան Ëորոված (ամբողջական)
BBQ Trout (1 fish)

4000

Կարմրախայտ շոգեխաշած

կարմրախայտ, լոլիկ, բուլղարական պղպեղ, կանաչի

Stewed Rocky Mountain Trout

rocky mountain trout, tomato, bell pepper, greens

4000
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ՁԿՆԱՅԻՆ àôîºêîÜºð
FISH MAIN DISHES

Իշխան շոգեխաշած (ամբողջական)

Սաղմոնի սթեյք սոյայի սոուսով

Stewed Trout (1 fish)

Salmon Steak with Soy Sauce

4000

6500

համեմված իշխան, լոլիկ,
բուլղարական պղպեղ, կանաչի
spiced trout, tomato,
bell pepper, greens

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

8500

Թառափ խորոված (ստերլետ)
(1 կգ)
BBQ Sterlet (1 kg)

10000

Թառափ խորոված (ստերլետ)
(2 կտոր)
BBQ Sterlet (2 pieces)
16

3600

սաղմոն, հազար, բուլղարական պղպեղ,
սոյայի սոուս
salmon, lettuce, bell pepper,
soy sauce

ԳՐԻԼ
GRILL
Տավարի սուկի
(տեղական տավարի միս / 240գ)
Beef Tenderloin
(local beef cuts / 240g)

5300

Սթեյք մաչետե
(սքըրթ սթեյք անգուս / 250գ)
Machete steak
(skirt steak angus / 250g)

5300

Մարմարե ռիբայ
(կովի միս անգուս / 400գ)
Marbled Ribeye
(cow angus / 400g)

8700

Ֆլանկ սթեյք
(անգուս / 270գ)
Flank steak
(angus / 270g)

7200

Պրայմ ռիբայ
(ցուլ անգուս / 400գ)
Prime Ribeye
(bull angus / 400g)

16900

Պրայմ T-Bone ոսկորով
(անգուս / 450գ)
Prime T-Bone
(angus / 450g)

15900

5

ԳՐԻԼ
GRILL

ԽԱՎԱՐՏ
SIDE DISH

ՍՈՈՒՍՆԵՐ
SAUCES

Գրիլ բանջարեղեն հոսպերում
Josper-grilled vegetables

Պղպեղ միքս
Pepper mix sauce

1000

Ջեռոցում պատրաստված կարտոֆիլ
Oven roasted potatoes

1000

Շագանակագույն բրինձ
Brown rice

1000

Տապակած սպանախ կրեմետտե պանրով և նուշով
Pan fried spinach with cremette cheese and almonds
4

1000

Սնկով սերուցքային սոուս
Mushroom cream sauce
Բլյու չիզ
Blue cheese sauce
Չիմիչուրի
Chimichurri
Լոլիկով կծու սոուս
Spicy tomato sauce

600

ԽՈՐՈՎԱԾ
BARBECUE
Գառան չալաղաջ խորոված

գառան չալաղաջ, սոխ, կանաչիի տեսականի, համեմունք

BBQ Lamb Loin

lamb loin, onion, greens, spices

4000

Գառան խորոված
գառան միս, սոխ, կանաչիի տեսականի, համեմունք

BBQ Lamb

lamb, onion, greens, spices

3500

Հորթի խորոված
համեմունքներով մարինացված հորթի միս,
սոխ, կանաչիի տեսականի

BBQ Veal

veal marinated with spices, onion, greens

4000

Տավարի սիրտ, թոք խորոված
տավարի սիրտ, տավարի թոք, սոխ, կանաչիի տեսականի

BBQ Beef Heart and Lungs
beef heart and lungs, onion, greens

2400
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ԽՈՐՈՎԱԾ
BARBECUE

Խոզի փափկամսի խորոված

համեմունքներով մարինացված խոզի փափկամիս,
սոխ, կանաչիի տեսականի

BBQ Pork

pork marinated with spices, onion, greens

3500

Խոզի չալաղաջ խորոված

համեմունքներով մարինացված
խոզի չալաղաջ, սոխ, կանաչիի տեսականի

BBQ Pork Loin

pork loin marinated with spices, onion, greens

4000

Խոզի մատներ խորոված

համեմունքներով մարինացված
խոզի մատներ, սոխ, կանաչիի տեսականի

BBQ Pork Ribs

pork ribs marinated with spices, onion, greens

3800

Հավի խորոված

համեմունքներով մարինացված հավի միս,
սոխ, կանաչիի տեսականի

BBQ Chicken

chicken marinated with spices, onion, greens

18

2500

Տավարի սուկիի խորոված

համեմունքներով մարինացված
տավարի սուկի, սոխ, կանաչիի տեսականի

BBQ Beef Tenderloin

beef tenderloin marinated with spices, onion, greens

4500

Խոզի վիզ խորոված

համեմունքներով մարինացված խոզի վիզ, սոխ,
կանաչիի տեսականի

BBQ Pork Chuck

pork chuck marinated with spices, onion, greens

3800

Գառան մշո քյաբաբ

գառան միս, բուլղարական պղպեղ, կծու պղպեղ,
կանաչի, համեմունք

Lamb Msho Kebab

lamb, bell pepper, hot pepper, greens, spices

1800

Տավարի մշո քյաբաբ

տավարի միս, բուլղարական պղպեղ,
կծու պղպեղ, կանաչի, համեմունք

Beef Msho Kebab

beef, bell pepper, hot pepper, greens, spices

1500

Էրեբունի

հավի կրծքամիս, սունկ շամպինյոն, կանաչ պղպեղ,
լոլիկ, սոխ, կանաչի, համեմունք

Erebouni

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

2200

Սունկ խորոված

սունկ շամպինյոն, կարագ, համեմունք

Grilled Mushrooms

champignon, butter, spices

1400

Բանջարեղենի խորոված

սմբուկ, լոլիկ, կանաչ պղպեղ, սոխ,
կանաչի, կարագ, համեմունք

Grilled Vegetables

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

1800

Պանրի խորոված

սուլուգունի, համեմունք

Grilled Cheese
suluguni, spices

1400

Կարտոֆիլի խորոված
կարտոֆիլ, սոխ, համեմունք

Grilled Potatoes
potato, onion, spices

600
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ՊԱՍՏԱ / ՌԻԶՈՏՈ
PASTA / RISOTTO

§Լավաշ¦
ռեստորանի շեֆ
խոհարարի կողմից
By Lavash
Restaurant's
Chef

Կարբոնարա

ֆետուչինի պաստա, դդմիկ, բեկոն,
ձու, սոխ, պարմեզան,
սերուցք, կանաչի,
համեմունք

Carbonara

fettuccine pasta, courgette, bacon,
eggs, onion, parmesan, cream,
greens, spices

3300

Ռիզոտո ծովամթերքով

Ռիզոտո բանջարեղենով

բրինձ արբորիո, սաղմոն, մանր
ծովախեցգետին, բուլղարական պղպեղ,
նեխուր, սոուս, սերուցք, պարմեզան,
կանաչի, համեմունք

µñÇÝÓ ³ñµáñÇá, µáõÉÕ³ñ³Ï³Ý åÕå»Õ,
Ý»Ëáõñ, Ï³Ý³ã ëáË, սունկ օպյատա,
å³ñÙ»½³Ý, ë»ñáõóù,
Ñ³Ù»ÙáõÝù

Risotto with Seafood

Risotto with Vegetables

6800

3800

arborio rice, bell pepper, celery,
green onion, honey mushroom,
parmesan, cream, spices

arborio rice, salmon, shrimp,
bell pepper, celery, sauce, cream,
parmesan, greens, spices

ՌÇ½áïá ï³ÝÓáí

բրինձ ³ñµáñÇá, տանձ, å³րÙ»½³Ý,
éáùýáñ, համեմունք

Risotto with Pear

arborio rice, pear, parmesan,
roquefort, spices

3200

Պեննե հավի մսով

պեննե պաստա, հավի կրծքամիս,
պեստո սոուս, պարմեզան,
սերուցք, համեմունք

Penne with Chicken

penne pasta, chicken breast,
pesto sauce, parmesan,
cream, spices
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3200

èÇ½áïáÛÇ ·Ý¹ÇÏÝ»ñ

µñÇÝÓ ³ñµáñÇá, µáõÉÕ³ñ³Ï³Ý åÕå»Õ, Ý»Ëáõñ, Ï³Ý³ã ëáË,
սունկ օպյատա, å³ñÙ»½³Ý, ë»ñáõóù, Ñ³Ù»ÙáõÝù

Risotto Balls

arborio rice, bell pepper, celery, green onion,
honey mushroom, parmesan, cream, spices

3200

Ê²ì²ðîÜºð
GARNISHES
Ծնեբեկ

ծնեբեկ, ձիթապտղի ձեթ, համեմունք

Asparagus

asparagus, olive oil, spices

6500

Տապակած սիբեխ

սիբեխ, ձու, կարագ, համեմունք

Fried Sickleweed

sickleweed, eggs, butter, spices

2500

Տապակած կանաչ ոլոռ

կանաչ ոլոռ, կարագ, համեմունք

Fried Green Peas
green peas,
butter, spices

1200

Հնդկաձավար

հնդկաձավար, կարագ, համեմունք

Buckwheat

buckwheat, butter, spices

800

Կարտոֆիլի խյուս

կարտոֆիլ, կարագ, համեմունք, սերուցք

Mashed Potatoes

potato, butter, spices, cream

800

Բրինձ

Տապակած մանդակ

մանդակ, ձու, կարագ, համեմունք

Fried Chervil

chervil, eggs, butter, spices

2500

բրինձ, կարագ, համեմունք

Rice

rice, butter, spices

800

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

Green Beans
Fried with Eggs

green beans, eggs, butter,
greens, spices

1600
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ԽԱՉԱՊՈՒՐԻ
KHACHAPURI

Աջարական խաչապուրի
պանրի տեսականի, ձու, կարագ

Adjarian Khachapuri

cheese assortment, eggs, butter

1600

Մեգրելական խաչապուրի

Farmer's Khachapuri

cheese assortment, tomato, greens

2000

Թոնրի խաչապուրի

պանրի տեսականի, կարագ

պանրի տեսականի, համեմունք

Megrelian Khachapuri

Tandoor Khachapuri

2800

2000

cheese assortment, butter

22

Գյուղական խաչապուրի

պանրի տեսականի, լոլիկ, կանաչի

cheese assortment, spices

²Ô²Ü¸ºð
DESSERT

Øրգի տեսականի
Fruit Platter

8000

Գավառի փախլավա
Gavar Baklava

1400

Ամառային մրգի տեսականի
Summer Fruit Platter

6500

«Սնիկերս» ֆիրմային
House specialty Snickers

3300

23

²Ô²Ü¸ºð
DESSERT

Շոկոհոլիկ
Chocoholic

Կասատա անուշեղենով
Cassata with Nuts and Dried Fruits

Դելիս ազնվամորիով
Raspberry Delice

Þ»ñ»÷
Sherep

3200

24

2400

2900

3200

Կոտրված ծաղկաման
Broken Flower Pot

3500

Էսկիմո
Eskimo

3500

Շոկոլադե պաղպաղակ
Chocolate ice cream

1500

Անանուխով պաղպաղակ
Ice cream with Mint

1800

Խենթ Տարտ

Հատուկ նվեր §Շերեփ¦-ի տարեդարձին
§Միշլեն¦ աստղ ունեցող Ռեստորան ONE-ի
շեֆ խոհարար Էդվին Սոմանգի կողմից

Crazy Tart

Special For Sherep Anniversary
by Michelin-starred Restaurant ONE
Chéf Edwin Soumang

2200
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ԿՈՆՅԱԿ / ԲՐԵՆԴԻ
COGNAC / BRANDY
Hennessy XO

16000

Rémy Martin VSOP

3800

Ararat Charles Aznavour

13000

Ararat Dvin Collection 10 YO

7000

Ararat Nairi 20 YO

6000

Ararat Akhtamar 10 YO

2300

Ararat Otborny 7 YO

1800

Madatov 15 YO

4500

Madatov 10 YO

2000

Madatov 7 YO

1500

´²ð
BAR
26

50 ml

ìÆêÎÆ

50 ml

WHISKEY
Macallan Sienna 15 YO

11000

Macallan Amber 12 YO

6500

Chivas Regal 18 YO

4200

Chivas Regal 12 YO

2200

Glenfiddich 15 YO

3900

The Glenlivet 12 YO

2800

Nikka from the Barrel

4300

èàØ
RUM
Angostura 1919

3200

Havana Club 7 YO

2400

Havana Club 3 YO

1300

Captain Morgan Gold

1500

Bacardi

Aberlour A'Bunadh

1500

Monkey Shoulder

îºÎÆÈ²

6600
3600

TEQUILA

Maker's Mark

2200

Don Julio Blanco

Jack Daniels

Patron Silver

Jameson

Espolòn Blanco

2000
1600

50 ml

50 ml

3500
4000
2200
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úÔÆ

0.5 l

VODKA
ՋԻՆ
GIN

Beluga Gold
50 ml

Hendrick’s

3200
MOM

2000

Bombay Sapphire

1800

Beefeater

1000

Beluga Transatlantic

27000

Grey Goose

30000
Kremlin

20000
Ohanyan Ice

11000

ԱՄԱՐՈ / ԲԻԹԵՐ /
ՊՈՐՏՈ / ՎԵՐՄՈՒՏ 50 ml

Ohanyan

AMARO / BITTER /
PORTO / VERMOUTH

Finlandia

1500

Romanov

Jägermeister
Aperol

1300

Campari

1300

Niepoort Ruby 100 ml

2800

Martini Rosso 75 ml

1400

Martini Bianco 75 ml
28

45000

1400

8500

8500

8000

Finsky President

7500

Stolichnaya

7500

Moskovskaya Osobaya

6000

S Serebrom

6000

úÔÆ

0.5 l

VODKA
Tsarskaya Originalnaya

6000

Belaya Beryozka Gold

6000

Belaya Beryozka

úÔÆ

0.5 l

5000

VODKA

Zerno

Karabakh Golden Mulberry

Artsakh Mulberry Gold 3 YO

Karabakh Mulberry

Artsakh Mulberry Silver 1 YO

Karabakh Apricot

Artsakh Cornel

Ijevan Mulberry

Artsakh Fruit

Ijevan Apricot

Mijnaberd Cornel

Ijevan Grape

Mijnaberd Mulberry

Ijevan Cornel

Mijnaberd Apricot

Ijevan Wild Pear

5000
20000
18000
19000
14000
16000
10000
9000

12000
11000
9000

10000
10000
10000
10000
10000

Karabakh Cornel

14000
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ՏԱՔ ÎàÎîºÚÈÜºð
HOT COCKTAILS
¶²ðºæàôð

0.33 l

BEER
Dargett

1400

Corona Extra

1400

Heineken

1200

Budweiser

1300

Մերլո

Gyumri (draft) 0.5 l

կարմիր չոր գինի, բալի հյութ,
դարչին

Kilikia (draft) 0.5 l

red dry wine, cherry juice,
cinnamon

800

800

Merlot

1500

Dilijan (draft) 0.5 l

800

Գլինտվեյն

կարմիր չոր գինի, մեղր, դարչին,
շաքարի օշարակ

Mulled wine

red dry wine, honey, cinnamon,
sugar syrup

1600
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ՏԱՔ ÎàÎîºÚÈÜºð
HOT COCKTAILS

²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ
ÎàÎîºÚÈÜºð
ALCOHOLIC
COCKTAILS
Նռանե

վիսկի, մեղրի օշարակ, լայմ, նռան հյութ,
վանիլի օշարակ, թարմ նանա

Nrane

whiskey, honey syrup, lime, pomegranate juice,
vanilla syrup, fresh mint

Մարվել

3400

բակարդի սև, էսպրեսսո, ընկույզի օշարակ,
սալորաչիր, կաթ

Marvel

bacardi black, espresso, nut syrup,
prune, milk

2400

Տաք շոկոլադ բրենդի
կոնյակ, կուանտրո,
շոկոլադ, կաթ

Hot chocolate brandy
cognac, cointreau,
chocolate, milk

2600

Դարք Բլյու

կոնյակ, բակարդի սև, ծիրանի օղի,
գրենադին, գազավորված ջուր

Dark Blue

cognac, bacardi black, apricot vodka,
grenadine, sparkling water

2700
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²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ
ÎàÎîºÚÈÜºð
²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ
ÎàÎîºÚÈÜºð
ALCOHOLIC
COCKTAILS
Նեգրոնի

բիթեր, վերմուտ ռոսսո,
ջին, նարինջ

ALCOHOLIC
COCKTAILS
Ֆրոզեն թարխունով

ջին, թարմ թարխուն, կիտրոնի հյութ,
շաքարի օշարակ

Frozen with tarragon

gin, fresh tarragon, lemon juice,
sugar syrup

2200

Մոխիտո

Negroni

բակարդի, թարմ նանա, լայմ

2800

bacardi, fresh mint, lime

bitter, vermouth rosso,
gin, orange

Mohito

2500

Ապերոլ սփրից

ապերոլ, պրոսեկո,
գազավորված ջուր, նարինջ

Aperol spritz

aperol, prosecco,
sparkling water, orange

3200

Օլդ ֆեշնդ

բուրբոն, բիթեր,
շագանակագույն շաքար

Old fashioned
bourbon, bitter,
brown sugar

3200

Ռենեսանս

թթի օղի, մարակույայի օշարակ,
կիտրոնի հյութ, թարմ նանա

Renaissance

mulberry vodka, passion fruit, l
emon juice, fresh mint
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2200

àâ ²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ
ÎàÎîºÚÈÜºð
NON ALCOHOLIC
COCKTAILS
Բիչ կոկտեյլ

Beach cocktail

àâ ²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ
ÎàÎîºÚÈÜºð

1300

NON ALCOHOLIC
COCKTAILS

կոկոսի օշարակ, հատապտղային խյուս,
կիտրոնի հյութ, գազավորված ջուր
coconut syrup, berry purée,
lemon juice, sparkling water

Թարխունի մոխիտո

թարմ թարխուն, լայմ, շաքարի օշարակ,
գազավորված ջուր

Tarragon Mojito

fresh tarragon, lime, sugar syrup,
sparkling water

1800

Մոխիտո

լայմ, անանուխ, շաքարավազ, գազավորված ջուր

Mojito

lime, mint, sugar, sparkling water

1500

Ելակի միլքշեյք

»É³Ï, Ï³Ã, å³Õå³Õ³Ï, ß³ù³ñÇ ûß³ñ³Ï

Strawberry milkshake

strawberry, milk, ice cream, sugar syrup

1600

Բանանի միլքշեյք շոկոլադով
բ³Ý³Ý, Ï³Ã, å³Õå³Õ³Ï,
ß³ù³ñÇ ûß³ñ³Ï

Banana milkshake
with chocolate

banana, milk, ice cream, sugar syrup

1300

Բաունտի

կոկոսի օշարակ, պաղպաղակ,
տոպինգ, կաթի սերուցք

Bounty

coconut syrup, ice cream,
topping, cream

1500

33

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

1600/2700

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

1800/3000

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

1300/2300

Նռան թեյ 0.5 լ / 1 լ
Pomegranate tea 0.5 l / 1 l

1500/2600

Կոճապղպեղի թեյ 0.5 լ / 1 լ
Ginger tea 0.5 l / 1 l
34

1300/2300

ÂºÚ
TEA
Խոտաբույսերով թեյ
Herbal tea

800

Ասսամ / սև
Assam / black

êàôðÖ

800

COFFEE

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

Էսպրեսսո
Espresso

800

Սենչա / կանաչ
Sencha / green

800

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

800

1000

Էսպրեսսո Դեկաֆ
Espresso Decaf

1000

Ամերիկանո
Americano

1000

Կապուչինո
Cappuccino

1400

Տաք շոկոլադ
Hot chocolate

1500

Գլյասե
Glace

1500
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¼àì²òàôòÆâ
ÀØäºÈÆøÜºð
SOFT
DRINKS
êàôðÖ
COFFEE

Մածնաբրդոշ սափորով
Okroshka in a pitcher

1600

Իռլանդական սուրճ
Irish coffee

Թան սափորով
Tan in a pitcher

Արոմա Լատտե
Aroma latte

Տնական ÉÇÙáÝ³¹ սափորով
Homemade lemonade in a pitcher

Լատտե Մակիատո
Latte macchiato

Տնական կոմպոտ սափորով
Homemade compote in a pitcher

Ֆրապպուչինո
Frappuccino

Տոնիկ
Tonic

Արևելյան սուրճ
Oriental coffee

Նռան թարմ քամած հյութ
Freshly squeezed Pomegranate juice

1600
1400

1300

1500
500

1400
3500

1600

1200

3500-4500

Â³ñÙ ù³Ù³Í ÑÛáõÃ»ñ
Freshly squeezed juices

1000-2200
Ռեդ Բուլլ
Red Bull
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2000

¼àì²òàôòÆâ
ÀØäºÈÆøÜºð
SOFT
DRINKS
Պեպսի, Միրինդա
Pepsi, Mirinda

400

ÌÊ²Êàî

Սան Պելլեգրինո
San Pellegrino

CIGARETTES

1200

Cigaronne Royal Slims

Պեղյե
Perrier

Sobranie Black Russian / White Russian

2500
2500

1200

Cigaronne Ultra Slims

Հանքային ջուր 0.33 լ
Mineral water 0.33 l

Parliament

400

Աղբյուրի ջուր 0.33 լ
Spring water 0.33 l

400

1000
1600

Dunhill

1600

Sobranie Blacks / Blues

1200
Kent

1200

Marlboro

1100

Davidoff

1100
Ararat

1100

Winston

1000
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www.sherep.restaurant

