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10% ëå³ë³ñÏÙ³Ý í×³ñ
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Ձկան տեսականի

Մսի տեսականի §Ֆիրմային¦

սաղմոն, թառափ,
յուղաձուկ

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

лосось, осетрина,
масляная рыба

бастурма, суджук, говяжий язык, колбаса,
говяжье филе, бекон

Рыбное ассорти

8500

Фирменное мясное ассорти

5500

Ֆիրմային թթու

կարմիր բողկ, բրոկկոլի,
ծնեբեկ, մանդակ

Фирменное ассорти
из солений
редис, брокколи,
спаржа, бутень

3000

Ղավուրմա
ï³í³ñÇ ÷³÷Ï³ÙÇë, Ï³ñ³·

Кавурма

говядина, сливочное масло

2

4500

ԹÃíÇ ï»ë³Ï³ÝÇ

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

Ассорти из солений

огурец, капуста, цветная капуста, помидор,
хта (армянский огурец), острый перец, бамия

2000

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

Сырная тарелка к вину

голландский (Старый Амстердам), рокфор,
пармезан, моцарелла, бри (Кастелло)

6500

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

Деревенский сыр

овечий, лори, хорац
(выдержанный в глиняной посуде), чечил (волокнистый сыр)

2800

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

Свинина с фирменными соусами

свинина, горчица, мед, фирменный красный соус, специи

4000

Կծու Չիզ
պանիր, թթվասեր, կանաչ կծու պղպեղ

Острый Чиз

сыр, сметана, острый зеленый перец

1100

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

Рол из сулугуни

сулугуни, листья салата латук, помидор, огурец, зеленый лук

1200
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Բանջարեղենային սառնուտեստ

Ոլորան

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

սիսեռ, թահին, ձիթապտղի ձեթ,
համեմունք

баклажан, болгарский перец, помидор,
чеснок, лук, зелень, специи

баклажан, болгарский перец,
морковь, зелень, сливки, специи

нут, тахини, оливковое масло,
специи

Холодная закуска из овощей

1800

Բանջարեղենի տեսականի

կանաչիի տեսականի, լոլիկ, վարունգ, բոլոկի

Ассорти из овощей

Волоран

2000

Хумус

1400

Կիտրոն, ձիթապտուղ
սև և կանաչ ձիթապտուղ,
կիտրոն

зелень, помидор, огурец, редис

Лимон и оливки

Թարմ կանաչի

1900

3200

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

Свежая зелень

маслины, оливки,
лимон

Քամած մածուն վարունգով
մածուն, սխտոր, վարունգ, սամիթ

кинза, петрушка, базилик, зеленый лук,
кресс-салат, редис

Сцеженный мацун с огурцом

Ֆիրմային պանիր
Фирменный сыр

Ð³ó
Хлеб

1400

4

Հումուս

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

1400

мацун, чеснок, огурец, укроп

1000
500

²Ôò²ÜՆԵՐ
ÑÀËÀÒÛ
Կեսար աղցան սաղմոնով

սաղմոն, հազար, չորահաց, պարմեզան, սպիտակ սոուս

Салат Цезарь с лососем

лосось, листья салата романо, гренки, пармезан, белый соус

4000

Տորնեդոս ընկույզի սոուսով

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

Торнедос с ореховым соусом

телятина, микс салат, огурец, помидор, редис, пармезан, ореховый соус

3400

Կեսար աղցան

հավի կրծքամիս, հազար, չորահաց, պարմեզան, սպիտակ սոուս

Салат Цезарь

куриная грудка, листья салата романо, гренки, пармезан, белый соус

2900

Հունական աղցան

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

Греческий салат

помидор, огурец, болгарский перец, листья салата романо, оливки, фета, лук

2600

Ֆրեսկո

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

Фреска

помидоры черри, авокадо, листья салата романо, руккола,
оливковое масло, лимонный сок, соус из базилика

2900

Պղպեղի սոուսով աղցան

կարմիր կաղամբ, բրոկկոլի, բուլղարական պղպեղ, սոուս

Салат с перечным соусом

красная капуста, брокколи, болгарский перец, соус

2400

Ռոստբիֆ

Կապրեզե

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

ռուկոլա, լոլիկ, մոցարելա, պեստո, սոուս

говядина, помидор, листья салата романо, морковь, сельдерей, лук, зелень

руккола, помидор, моцарелла, песто, соус

Ростбиф

3200

Капрезе

3700

5
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Քինոայով և մոցարելայով աղցան

Բաբելոն

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

կաղամբ, ռոքֆոր, տանձ,
ընկույզ, մեղր,
համեմունք

киноа, листья салата латук, руккола,
помидор, курага, мед, кунжут, моцарелла, соус

капуста, рокфор, груша,
грецкий орех, мед, специи

Салат из киноа с моцареллой

2800

Вавилон

3700

Բազուկով և դդումով աղցան

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

Теплый салат с телятиной и овощами

телятина, морковь, кабачок, картофель, болгарский перец,
помидоры черри, пармезан, чесночное масло, зелень, специи

3500

Միջօրե

բազուկ, դդում, մեղր, կումկվատ,
ֆիրմային սոուս

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

свекла, тыква, мед, кумкват,
фирменный соус

говядина, баклажан, болгарский перец,
морковь, зелень, чеснок, кунжут, специи

Պեկինյան աղցան

Ամառային աղցան

Салат со свеклой и тыквой

1500

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

Пекинский салат

Полдень

2200

լոլիկ, վարունգ, սոխ,
կանաչի, համեմունք

Летний салат

куриная грудка, болгарский перец, морковь,
шампиньоны, лук, чеснок, специи

помидор, огурец, лук,
зелень, специи

Ավելուկով աղցան

Լոլիկով և ռեհանով աղցան

Салат из авелука

Салат из помидоров с базиликом

1200

1200

2400

ավելուկ, ընկույզ, սխտոր, սոխ, համեմունք
авелук (конский щавель), грецкий орех, чеснок, лук, специи

6

Տաք աղցան՝ մսով և բանջարեղենով

1400-2000

լոլիկ, ռեհան, սոխ, համեմունք

помидор, базилик, лук, специи

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

Тыквенный крем-суп
тыква, тыквенные семена,
гренки, фирменный соус,
сливки, специи

1800

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

Нране

ягнятина, рис, желтый горох,
свекольная ботва, шпинат, зелень,
гранатовый сок, специи

1700

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

Сибирский суп

пельмени с говядиной, рис,
болгарский перец, помидор, морковь,
лук, зелень, специи

1400

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

Суп из авелука

авелук (конский щавель),
булгур, картофель, лук,
чеснок, специи

1200
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ԱՊՈՒՐՆԵՐ
ÑÓÏÛ

´րոկկոլիով Ïրեմ-ապուր

Լոլիկով կրեմ-ապուր

Սնկով կրեմ-ապուր

Крем-суп из брокколи

Крем-суп из помидоров

Грибной крем-суп

2300

1800

1800

բրոկկոլի, սերուցք,
մոցարելա, համեմունք

брокколи, сливки, моцарелла,
специи

լոլիկ, սերուցք, սխտոր,
սոխ, համեմունք

помидор, сливки, чеснок,
лук, специи

սունկ, սերուցք, սամիթ,
համեմունք
грибы, сливки, укроп,
специи

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

Солянка

ассорти из копченого мяса,говядина,
маринованный огурец, сметана, оливки, лимон, лук,
зелень, специи

2000
Բորշչ

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

Борщ

говядина, капуста, свекла,
морковь, зелень, томатный соус, специи

8

1400

Սպանախով կրեմ-ապուր

սպանախ, սերուցք, պարմեզան, համեմունք

Крем-суп из шпината

шпинат, сливки, пармезан, специи

2200

Լագման

տավարի փափկամիս,
բանջարեղեն,
լապշա, սոխ, համեմունք

Лагман

говядина, овощи,
лапша, лук, специи

2200

Ծովամթերքով ապուր

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

Суп с морепродуктами

креветки, лосось, помидор, шпинат,
пармезан, сливки, специи

4800

Իշլի Քյուֆթայով սպաս

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

Спас с ишли кюфтой

говядина, булгур, грецкий орех, полба,
мацун, сметана, специи

2000
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Նարնջագույն Դուետ

Տավարի ֆիլե սոուսով

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

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

куриная грудка,
карамелизированный апельсин,
кукурузные хлопья, соус

говяжье филе,
картофельное пюре, фирменный соус,
сливки, специи

ливер ягненка
(сердце, печень и курдюк), лук,
острый перец, зелень, специи

Оранжевый Дует

2800

Говяжье филе с соусом

4500

Корателла

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

говяжья вырезка, морковь, кабачок, лук, коньяк,
сливки, соевый соус, специи

брокколи, морковь, болгарский перец, помидоры черри,
грибы, соевый соус, укроп, лук, специи

Филе-миньон с коньячным соусом

7500

Жаркое с овощами

2000

Հորթի մաչա

Իշլի Քյուֆթա

հորթի մաչա (սրունք), արիշտա,
համեմունք

տավարի միս, բլղուր, ընկույզ,
կիտրոն

телячья рулька, лапша аришта,
специи

говядина, булгур, грецкий орех,
лимон

Телячья рулька

10

Կորատելլա

հավի կրծքամիս,
կարամելիզացված նարինջ,
եգիպտացորենի փաթիլներ, սոուս

16000

Ишли кюфта

2800

Էրզրումի Ղափամա

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

Эрзрумская Хапама

тыква, баклажан, говядина, красная фасоль,
зелень, сливочное масло, лук, чеснок, специи

3600

Լավաշով Ղափամա

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

Хапама с лавашом

тыква, рис, лаваш, ассорти из орехов и сухофруктов, мед

3500

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

Каре ягненка с пюре из брокколи
каре ягненка, пюре из брокколи, помидор,
зелень, бальзамический соус, специи

6800

Գ³é³Ý չալաղաջ Ý³ñÝçÇ ÑÛáõÃáí

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

Каре ягненка с апельсиновым соком
каре ягненка, картофельное пюре, пармезан,
свежий апельсиновый сок, зелень, специи

6300

Գ³é³Ý ÃÇ³Ï ýÇñÙ³ÛÇÝ µ³Õ³¹ñ³ïáÙëáí

գ³éան թիակ, ծաղկակաղամբ, ֆիրմային սոուս, համեմունք

Лопатка ягненка по фирменному рецепту
лопатка ягненка, цветная капуста, фирменный соус, специи

14000

Հավի թևիկներ եվրոպական ձևով
հավի թևիկներ, ֆիրմային սոուս, համեմունք

Куриные крылышки по-европейски
куриные крылышки, фирменный соус, специи

2500

Տապակած ճուտ
ճուտ, կարտոֆիլ ֆրի, համեմունք

Жареный цыпленок

цыпленок, картофель фри, специи

2500

Սթյու դի Մանզո

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

Стью ди Манзо

говяжья рулька, морковь, помидор,
лук, зелень, специи

4400
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î²ø àôîºêîÜºð
ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ

Օսսոբուկո խավարտով

հորթի միս, բրինձ, բանջարեղեն,
սոուս, համեմունք

Оссобуко с гарниром
телятина, рис, овощи,
соус, специи

4800

Մեդալյոններ սպանախով

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

Медальоны со шпинатом

телятина, шпинат, сливки, шампиньоны,
болгарский перец, специи

5000

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

Толма в капустных листьях
капустные листья, говядина, рис,
аджика, зелень, специи

2500

Âփով տոլմա

Բաց տոլմա

խաղողի տերևներ, տավարի միս,
բրինձ, կանաչի, համեմունք

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

виноградные листья, говядина,
рис, зелень, специи

говяжий фарш, рис, листья винограда,
фирменный соус, специи

Толма в виноградных листьях

2500
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Раскрытая Толма

2600

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

Биг Мит

говядина ангуса, лук, сладкий соус чили, перец чили, специи

4500

Պորկետտա
խոզի միս, կարտոֆիլի չիփս, համեմունք

Поркетта

свинина, картофельные чипсы, специи

3100

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

Жаркое из свинины с овощами

свинина, болгарский перец, помидор, картофель, чеснок, лук, специи

2600

Բեֆստրոգանով սնկով

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

Бефстроганов с грибами

говядина, шампиньоны, картофель,
маринованный огурец, лук, сливки, специи

3300

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

Говяжьи ребрышки в винном соусе

говяжьи ребрышки, рис с морковным соусом, фирменный соус, специи

5500

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

Телячьи ребрышки с овощами

телячьи ребрышки, помидор, болгарский перец, картофель, лук, зелень, специи

4800

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

Картофель с луковыми чипсами и сырным соусом
картофель, сырный соус, лук

2300

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

Фирменное рагу из телятины

телятина, баклажан, помидор, болгарский перец,
картофель, лаваш, грецкий орех, лук, чеснок, специи

15000
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ԽԻՆԿԱԼԻ / ՊԵԼՄԵՆԻ
ÕÈÍÊÀËÈ / ÏÅËÜÌÅÍÈ

Խինկալի /4 հատ/

Խինկալի տապակած /4 հատ/

Хинкали /4 штуки/

Хинкали жареные /4 штуки/

1400

1600

տավարի փափկամիս, սոխ, սխտոր,
կանաչի, համեմունք
говядина, лук, чеснок, зелень, специи

Տապակած պելմենի
ձվով

говядина, лук, чеснок, зелень, специи

Տապակած ճապոնական գյոզա՝
տավարի մսով

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

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

Жареные пельмени
с яйцом

Жареные японские гёдза
с говядиной

говядина, яйцо, лук, зелень,
сливочное масло, специи

1800

Կանաչիով պելմենի

կանաչիի տեսականի, ֆիրմային սոուս,
համեմունք

Пельмени с зеленью
зелень, фирменный соус,
специи

2200

14

տավարի փափկամիս, սոխ, սխտոր,
կանաչի, համեմունք

говядина ангуса, тесто гёдза, уксус, имбирь,
лук, чеснок, кунжут, соус

2900

Պելմենի

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

Пельмени

говядина, лук, чеснок, зелень,
сливочное масло, специи, сметана

1600

ՁԿՆԱՅԻՆ àôîºêîÜºð
ÐÛÁÍÛÅ ÁËÞÄÀ
Ս³ÕÙáÝ վայրի բñÝÓáí

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

Лосось с диким рисом

лосось, дикий рис, стручковая фасоль, фирменный соус, специи

9500

Սաղմոնի սթեյք ռոքֆորի սոուսով
սաղմոն, բրինձ, ռոքֆորի սոուս

Стейк из лосося под соусом рокфор
лосось, рис, соус рокфор

7000

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

Форель с картофельными чипсами
форель, картофельные чипсы, помидор,
зелень, лимон, специи

4800

Æշխան Ëորոված (ամբողջական)
Шашлык из форели (целиком)

4000

Կարմրախայտ շոգեխաշած

կարմրախայտ, լոլիկ, բուլղարական պղպեղ, կանաչի

Горно-ручьевая форель на пару

горно-ручьевая форель, помидор, болгарский перец, зелень

4000
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ՁԿՆԱՅԻՆ àôîºêîÜºð
ÐÛÁÍÛÅ ÁËÞÄÀ

Իշխան շոգեխաշած (ամբողջական)

Սաղմոնի սթեյք սոյայի սոուսով

Форель на пару (целиком)

Стейк из лосося в соевом соусе

4000

6500

համեմված իշխան, լոլիկ,
բուլղարական պղպեղ, կանաչի

приправленная специями форель,
помидор, болгарский перец, зелень

Սևանի սիգ խորոված (1 կգ)
Шашлык из севанского сига (1 кг)

8500

Թառափ խորոված (ստերլետ)
(1 կգ)
Шашлык из стерляди (1 кг)

10000

Թառափ խորոված (ստերլետ)
(2 կտոր)
Шашлык из стерляди (2 куска)
16

3600

սաղմոն, հազար, բուլղարական պղպեղ,
սոյայի սոուս
лосось, листья салата латук,
болгарский перец, соевый соус

ԳՐԻԼ
ÃÐÈËÜ
Տավարի սուկի
(տեղական տավարի միս / 240գ)
Говяжья вырезка
(местная говядина / 240г)

5300

Սթեյք մաչետե
(սքըրթ սթեյք անգուս / 250գ)
Стейк мачете
(скерт стейк ангус / 250г)

5300

Մարմարե ռիբայ
(կովի միս անգուս / 400գ)
Мраморный рибай
(корова ангус / 400г)

8700

Ֆլանկ սթեյք
(անգուս / 270գ)
Фланк стейк
(ангус / 270г)

7200

Պրայմ ռիբայ
(ցուլ անգուս / 400գ)
Прайм рибай
(бык ангус / 400г)

16900

Պրայմ T-Bone ոսկորով
(անգուս / 450գ)
Прайм T-Bone с косточкой
(ангус / 450г)

15900

5

ԳՐԻԼ
ÃÐÈËÜ

ԽԱՎԱՐՏ
ГАРНИР

ՍՈՈՒՍՆԵՐ
СОУСЫ

Գրիլ բանջարեղեն հոսպերում
Овощи на гриле Хоспер

Պղպեղ միքս
Перечный микс

1000

Ջեռոցում պատրաստված կարտոֆիլ
Картофель в духовке

1000

Շագանակագույն բրինձ
Коричневый рис

1000

Տապակած սպանախ կրեմետտե պանրով և նուշով
Жареный шпинат с сыром креметте и миндалем
4

1000

Սնկով սերուցքային սոուս
Сливочный соус с грибами
Բլյու չիզ
Блю чиз
Չիմիչուրի
Чимичурри
Լոլիկով կծու սոուս
Острый соус с помидорами

600

ԽՈՐՈՎԱԾ
ØÀØËÛÊÈ
Գառան չալաղաջ խորոված

գառան չալաղաջ, սոխ, կանաչիի տեսականի, համեմունք

Каре ягненка на мангале
каре ягненка, лук, зелень, специи

4000

Գառան խորոված
գառան միս, սոխ, կանաչիի տեսականի, համեմունք

Шашлык из ягнятины
ягнятина, лук, зелень, специи

3500

Հորթի խորոված
համեմունքներով մարինացված հորթի միս,
սոխ, կանաչիի տեսականի

Шашлык из телятины

маринованная со специями телятина, лук, зелень

4000

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

Шашлык из говяжьего ливера

говяжье сердце, говяжья печень, лук, зелень

2400

17

ԽՈՐՈՎԱԾ
ØÀØËÛÊÈ

Խոզի փափկամսի խորոված

համեմունքներով մարինացված խոզի փափկամիս,
սոխ, կանաչիի տեսականի

Шашлык из свинины

маринованная со специями свинина, лук, зелень

3500

Խոզի չալաղաջ խորոված

համեմունքներով մարինացված
խոզի չալաղաջ, սոխ, կանաչիի տեսականի

Шашлык из свиной корейки

маринованная со специями свиная корейка, лук, зелень

4000

Խոզի մատներ խորոված

համեմունքներով մարինացված
խոզի մատներ, սոխ, կանաչիի տեսականի

Шашлык из свиных ребрышек

маринованные со специями свиные ребрышки, лук, зелень

3800

Հավի խորոված

համեմունքներով մարինացված հավի միս,
սոխ, կանաչիի տեսականի

Шашлык из курицы

маринованное со специями куриное мясо, лук, зелень
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2500

Տավարի սուկիի խորոված

համեմունքներով մարինացված
տավարի սուկի, սոխ, կանաչիի տեսականի

Шашлык из говяжьей вырезки

маринованная со специями говяжья вырезка, лук, зелень

4500

Խոզի վիզ խորոված

համեմունքներով մարինացված խոզի վիզ, սոխ,
կանաչիի տեսականի

Шашлык из свиной шеи

маринованные со специями свиная шея, лук, зелень

3800

Գառան մշո քյաբաբ

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

Мшо кебаб из ягнятины

ягнятина, болгарский перец, острый перец, зелень, специи

1800

Տավարի մշո քյաբաբ

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

Мшо кебаб из говядины

говядина, болгарский перец, острый перец, зелень, специи

1500

Էրեբունի

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

Эребуни

куриная грудка, шампиньоны, зеленый перец,
помидор, лук, зелень, специи

2200

Սունկ խորոված

սունկ շամպինյոն, կարագ, համեմունք

Грибы на мангале

шампиньоны, сливочное масло, специи

1400

Բանջարեղենի խորոված

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

Овощи на мангале

баклажан, помидор, зеленый перец, лук,
зелень, сливочное масло, специи

1800

Պանրի խորոված

սուլուգունի, համեմունք

Сыр на мангале
сулугуни, специи

1400

Կարտոֆիլի խորոված
կարտոֆիլ, սոխ, համեմունք

Картофель на мангале
картофель, лук, специи

600
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ՊԱՍՏԱ / ՌԻԶՈՏՈ
ÏÀÑÒÀ/ÐÈÇÎÒÎ

§Լավաշ¦
ռեստորանի շեֆ
խոհարարի կողմից
От шеф-повара
ресторана
§Лаваш»

Կարբոնարա

Ռիզոտո ծովամթերքով

Ռիզոտո բանջարեղենով

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

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

паста фетучини, кабачок, бекон,
яйцо, лук, пармезан, сливки,
зелень, специи

рис арборио, лосось, креветки,
болгарский перец, сельдерей, соус,
сливки, пармезан, зелень, специи

рис арборио, болгарский перец,
сельдерей, зеленый лук, грибы опята,
пармезан, сливки, специи

Карбонара

3300

Ризото с морепродуктами

6800

Ризото с овощами

3800

ՌÇ½áïá ï³ÝÓáí

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

Ризото с грушей

рис арборио, груша, пармезан,
рокфор, специи

3200

Պեննե հավի մսով

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

Пенне с куриным мясом
паста пенне, куриная грудка,
соус песто, пармезан,
сливки, специи
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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

Шарики из ризото

рис арборио, болгарский перец, сельдерей,
зеленый лук, грибы опята, пармезан, сливки, специи

3200

Ê²ì²ðîÜºð
ÃÀÐÍÈÐÛ
Ծնեբեկ

ծնեբեկ, ձիթապտղի ձեթ, համեմունք

Спаржа

спаржа, оливковое масло, специи

6500

Տապակած սիբեխ

սիբեխ, ձու, կարագ, համեմունք

Резак, припущенный в масле
резак, яйцо, сливочное масло, специи

2500

Տապակած կանաչ ոլոռ

կանաչ ոլոռ, կարագ, համեմունք

Жареный зеленый горошек
зеленый горошек,
сливочное масло, специи

1200

Հնդկաձավար

հնդկաձավար, կարագ, համեմունք

Гречка

гречка, сливочное масло, специи

800

Կարտոֆիլի խյուս

կարտոֆիլ, կարագ, համեմունք, սերուցք

Картофельное пюре

картофель, сливочное масло, специи, сливки

800

Բրինձ

Տապակած մանդակ

մանդակ, ձու, կարագ, համեմունք

Бутень, припущенный в масле
бутень, яйцо, сливочное масло, специи

2500

բրինձ, կարագ, համեմունք

Рис

рис, сливочное масло, специи

800

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

Стручковая фасоль,
обжаренная с яйцом

стручковая фасоль, яйцо,
сливочное масло, зелень, специи

1600
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ԽԱՉԱՊՈՒՐԻ
ÕÀ×ÀÏÓÐÈ

Աջարական խաչապուրի
պանրի տեսականի, ձու, կարագ

Хачапури по-аджарски

Хачапури по-деревенски

1600

2000

сырное ассорти, яйцо, сливочное масло

Մեգրելական խաչապուրի

сырное ассорти, помидор, зелень

Թոնրի խաչապուրի

պանրի տեսականի, կարագ

պանրի տեսականի, համեմունք

Хачапури по-мегрельски

Хачапури в тандыре

2800

2000

сырное ассорти, сливочное масло

22

Գյուղական խաչապուրի

պանրի տեսականի, լոլիկ, կանաչի

сырное ассорти, специи

²Ô²Ü¸ºð
ÄÅÑÅÐÒÛ

Øրգի տեսականի
Фруктовое ассорти

8000

Գավառի փախլավա
Гаварская пахлава

1400

Ամառային մրգի տեսականի
Ассорти из летних фруктов

6500

«Սնիկերս» ֆիրմային
Фирменный «Сникерс»

3300
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²Ô²Ü¸ºð
ÄÅÑÅÐÒÛ

Շոկոհոլիկ
Шокоголик

Կասատա անուշեղենով
Касата с орехами и сухофруктами

Դելիս ազնվամորիով
Делис с малиной

Þ»ñ»÷
Шереп

3200

24

2400

2900

3200

Կոտրված ծաղկաման
Разбитый горшочек

3500

Էսկիմո
Эскимо

3500

Խենթ Տարտ

Շոկոլադե պաղպաղակ
Шоколадное мороженое

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

Անանուխով պաղպաղակ
Мороженое с мятой

Специальный подарок на годовщину «Шереп»-а
от обладателя звезды Мишлен,
шеф-повара Ресторана ONE – Эдвина Соманга

1500
1800

Безумный тарт

2200
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ԿՈՆՅԱԿ / ԲՐԵՆԴԻ
ÊÎÍÜßÊ / ÁÐÅÍÄÈ
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
ÁÀÐ
26

50 ml

ìÆêÎÆ

50 ml

ÂÈÑÊÈ
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
ÐÎÌ
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

ÒÅÊÈËÀ

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

ÂÎÄÊÀ
ՋԻՆ
ÄÆÈÍ

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

ÀÌÀÐÎ/ÁÈÒÒÅÐ/
ÏÎÐÒÎ/ÂÅÐÌÓÒ

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

ÂÎÄÊÀ
Tsarskaya Originalnaya

6000

Belaya Beryozka Gold

6000

Belaya Beryozka

úÔÆ

0.5 l

5000

ÂÎÄÊÀ

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
ÃÎÐß×ÈÅ ÊÎÊÒÅÉËÈ
¶²ðºæàôð

0.33 l

ÏÈÂÎ
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

красное сухое вино, вишневый сок,
корица

800

800

Мерло

1500

Dilijan (draft) 0.5 l

800

Գլինտվեյն

կարմիր չոր գինի, մեղր, դարչին,
շաքարի օշարակ

Глинтвейн

красное сухое вино, мед, корица,
сахарный сироп

1600

30

ՏԱՔ ÎàÎîºÚÈÜºð
ÃÎÐß×ÈÅ ÊÎÊÒÅÉËÈ

²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ
ÎàÎîºÚÈÜºð
ÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ
ÊÎÊÒÅÉËÈ
Նռանե

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

Нране

виски, медовый сироп, лайм, гранатовый сок,
ванильный сироп, свежая мята

Մարվել

3400

բակարդի սև, էսպրեսսո, ընկույզի օշարակ,
սալորաչիր, կաթ

Марвел

бакарди черный, эспрессо, ореховый сироп,
чернослив, молоко

2400

Տաք շոկոլադ բրենդի
կոնյակ, կուանտրո,
շոկոլադ, կաթ

Горячий шоколад с бренди
коньяк, куантро,
шоколад, молоко

2600

Դարք Բլյու

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

Дарк Блю

коньяк, бакарди черный, абрикосовая водка,
гренадин, газированная вода

2700
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²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ
ÎàÎîºÚÈÜºð
²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ
ÎàÎîºÚÈÜºð
ÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ
ÊÎÊÒÅÉËÈ
Նեգրոնի

բիթեր, վերմուտ ռոսսո,
ջին, նարինջ

ÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ
ÊÎÊÒÅÉËÈ
Ֆրոզեն թարխունով

ջին, թարմ թարխուն, կիտրոնի հյութ,
շաքարի օշարակ

Фроузен с эстрагоном

джин, свежий эстрагон, лимонный сок,
сахарный сироп

2200

Մոխիտո

Негрони

բակարդի, թարմ նանա, լայմ

2800

бакарди,свежая мята, лайм

биттер, вермут россо,
джин, апельсин

Мохито

2500

Ապերոլ սփրից

ապերոլ, պրոսեկո,
գազավորված ջուր, նարինջ

Апероль спритц

апероль, просекко,
газированная вода, апельсин

3200

Օլդ ֆեշնդ

բուրբոն, բիթեր,
շագանակագույն շաքար

Олд фэшенд
бурбон, биттер,
коричневый сахар

3200

Ռենեսանս

թթի օղի, մարակույայի օշարակ,
կիտրոնի հյութ, թարմ նանա

Ренессанс

тутовая водка, сироп маракуйи,
лимонный сок, свежая мята

32

2200

àâ ²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ
ÎàÎîºÚÈÜºð
ÁÅÇÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ
ÊÎÊÒÅÉËÈ
Բիչ կոկտեյլ

Бич коктейль

àâ ²ÈÎàÐàÈ²ÚÆÜ
ÎàÎîºÚÈÜºð

1300

ÁÅÇÀËÊÎÃÎËÜÍÛÅ
ÊÎÊÒÅÉËÈ

կոկոսի օշարակ, հատապտղային խյուս,
կիտրոնի հյութ, գազավորված ջուր
кокосовый сироп, ягодное пюре,
лимонный сок, газированная вода

Թարխունի մոխիտո

թարմ թարխուն, լայմ, շաքարի օշարակ,
գազավորված ջուր

Мохито с эстрагоном

свежий эстрагон, лайм, сахарный сироп,
газированная вода

1800

Մոխիտո

լայմ, անանուխ, շաքարավազ, գազավորված ջուր

Мохито

лайм, мята, сахар, газированная вода

1500

Ելակի միլքշեյք

»É³Ï, Ï³Ã, å³Õå³Õ³Ï, ß³ù³ñÇ ûß³ñ³Ï

Клубничный милкшейк

клубника, молоко, мороженое, сахарный сироп

1600

Բանանի միլքշեյք շոկոլադով
բ³Ý³Ý, Ï³Ã, å³Õå³Õ³Ï,
ß³ù³ñÇ ûß³ñ³Ï

Банановый милкшейк с
шоколадом

банан, молоко, мороженое, сахарный сироп

1300

Բաունտի

կոկոսի օշարակ, պաղպաղակ,
տոպինգ, կաթի սերուցք

Баунти

кокосовый сироп, мороженое,
топпинг, сливки

1500
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ÂºÚ
×ÀÉ
ÂºÚ
×ÀÉ
Աշնանային նոկտյուրն 0.5 լ / 1 լ
Осенний ноктюрн 0.5 л / 1 л

1600/2700

Չիչխանի թեյ 0.5 լ / 1 լ
Облепиховый чай 0.5 л / 1 л

1800/3000

Ցիտրուսային թեյ 0.5 լ / 1 լ
Цитрусовый чай 0.5 л / 1 л

1300/2300

Նռան թեյ 0.5 լ / 1 լ
Гранатовый чай 0.5 л / 1 л

1500/2600

Կոճապղպեղի թեյ 0.5 լ / 1 լ
Имбирный чай 0.5 л / 1 л
34

1300/2300

ÂºÚ
×ÀÉ
Խոտաբույսերով թեյ
Травяной чай

800

Ասսամ / սև
Ассам / черный

êàôðÖ

800

ÊÎÔÅ

Էրլ Գրեյ / սև թեյ բերգամոտով
Эрл Грей / черный чай
с бергамотом

Էսպրեսսո
Эспрессо

800

Սենչա / կանաչ
Сенча / зеленый

800

Ժասմին / սպիտակ և կանաչ
թեյերի միքս
Жасмин / микс белого и
зелёного чаев

800

1000

Էսպրեսսո Դեկաֆ
Эспрессо Декаф

1000

Ամերիկանո
Американо

1000

Կապուչինո
Капучино

1400

Տաք շոկոլադ
Горячий шоколад

1500

Գլյասե
Глясе

1500
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¼àì²òàôòÆâ
ÀØäºÈÆøÜºð
ÏÐÎÕËÀÄÈÒÅËÜÍÛÅ
ÍÀÏÈÒÊÈ
êàôðÖ
ÊÎÔÅ

Մածնաբրդոշ սափորով
Окрошка в кувшине

1600

Իռլանդական սուրճ
Ирландский кофе

Թան սափորով
Тан в кувшине

Արոմա Լատտե
Арома Латте

Տնական ÉÇÙáÝ³¹ սափորով
Домашний лимонад в кувшине

Լատտե Մակիատո
Латте Макиато

Տնական կոմպոտ սափորով
Домашний компот в кувшине

Ֆրապպուչինո
Фраппучино

Տոնիկ
Тоник

Արևելյան սուրճ
Кофе по-восточному

Նռան թարմ քամած հյութ
Свежевыжатый гранатовый сок

1600
1400

1300

1500
500

1400
3500

1600

1200

3500-4500

Â³ñÙ ù³Ù³Í ÑÛáõÃ»ñ
Свежевыжатые соки

1000-2200
Ռեդ Բուլլ
Ред Булл

36

2000

¼àì²òàôòÆâ
ÀØäºÈÆøÜºð
ÏÐÎÕËÀÄÈÒÅËÜÍÛÅ
ÍÀÏÈÒÊÈ
Պեպսի, Միրինդա
Пепси, Миринда

400

ÌÊ²Êàî

Սան Պելլեգրինո
Сан Пеллегрино

ÑÈÃÀÐÅÒÛ

1200

Cigaronne Royal Slims

Պեղյե
Перье

Sobranie Black Russian / White Russian

2500
2500

1200

Cigaronne Ultra Slims

Հանքային ջուր 0.33 լ
Минеральная вода 0.33 л

Parliament

400

Աղբյուրի ջուր 0.33 լ
Родниковая вода 0.33 л

400

1000
1600

Dunhill

1600

Sobranie Blacks / Blues

1200
Kent

1200

Marlboro

1100

Davidoff

1100
Ararat

1100

Winston

1000

37

www.sherep.restaurant

