
 
 

 תפריט 

 

 ₪  26                           לחם הבית בתנור אבן עם מטבלי הבית   - ישבלא

 ₪  38           עם ממרח אגוזי מלך ועשבים טריים גלילות חציל  אפויות בתנור -באדריג'אני 

 ₪  42                 גבינת עזים   קרם  ב יםאהיביסקוס ממולפרחי  - "פרחי "טשה

 ₪ 44              בתנור ברכז רימונים ושמן זית , גבינה מלוחה ואגוזי מלךצלוי  -סלק 

 ₪  48       , אגוזי מלך, שמן זית וחומץ גאורגי  פטרוזיליה ,גס השוק חתוכים ירקות -לטה ס

 ₪ 52                על פרוסות מלפפון ושמן זית  פילה סלמון כבוש במקום –גרבלקס

 ₪  58               בוסר עגל ועשבי תיבול מבושל בשזיפי  במילוי בשרעלי גפן   דולמה בשרי

 ₪  65 טוסטונים גבינת פרמז'ן ו  ,דובדבניםפי קונ  ,פרוסות פילה עגל - ושויליצ'קארפ

 ₪  58  וזיתי קלמטה מלח ים עגבניות שרי  ,שמן זית  ,פילה דג ים בלימון סביצ'ה

 

 ₪  58       גאורגיות בבצק מדופדף מאפה  גבינות   -יהודי פורי 'אצח

 ₪  68      עם גבינות בתוכו ומעליוגאורגיות  מאפה  גבינות  - מגרוליצ'אפורי ח

 ₪  72              עם חלמון ביצה רכה גבינותמאפה סירה ממולא  -חצ'אפורי אצ'רולי 

 ₪  58            ,עשבי תיבול מוגש עם סלט רענן בשר עגל טחוןסהרוני בצק במילוי  - צ'יבורקי

 ₪ 62                ם , מטבל איולי שו במילוי בשר עגל טחון ועשבי תיבול – חינקלי של בית 

 

 ₪  58   גאורגי טבעוני בבצק מדופדף      מאפה  שעועית  לוביואני  

 ₪  58         סיגרים טבעוניים ממולאים בסייטן, צנובר קלוי, צ'ילי ועשבי תיבול    סיגרטים 

 ₪  78                 416בעבודת יד. מנת ספיישל שיתוף פעולה עם מסעדת שיפוד פרגית סייטן 

 

 ₪  82                     פרגית בתיבול גאורגי אסלי   שישיליק 

 ₪  96  שול ארוך בתמר הינדי ורכז רימונים   בבידו וצלי בקר אסאנתח  חאליה לאללה

 ₪  158                  גר'   350פרימיום  נתח אנטריקוט   אנטריקוט

 אפוי בתנור/אורז מנות הגריל מוגשות עם תפוח אדמה  •

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 הפינה המתוקה 

 

 ₪  48    עשירהוקרם נוגט   , בוטניםעוגת מוס שוקולד – פררושווילי

 ₪   48     פאי אגסים וקרם שקדים עשיר  -היידה גוגו 

 ₪  52   מוגש עם גלידת וניל  מאפה במילוי קרם ברולה וצימוקים –צ'אפורי ברולה ח

 ₪   48      לימון פאי לימון ומרנג  -נשיקת הדר  

 ₪   52      פאי פיסטוק ופרות יער  -טשה פאי 

 

 

 

 


