
 2022יולי   –טש וטשה 

 ש"ח  26 –לחם שנאפה במקום, רוטב שזיפי בוסר ירוקים ועשבי תיבול    – הלחם שטשה לשה

   9  - מיקס זיתים \ 9  –הסחוג שלנו  \  9 –טחינה מייפל ודיז'ון  

 

 סלטים וראשונות 

 (V)ש"ח   28   -קראנצ'י טש 

 ויניגרט תפוזים  ושקדים קלויים. כרוב סגול ולבן, גזר, שמיר, בצל ירוק , צ'ילי אדום,  

 

 (V) ש"ח 36 – באדריג'אני

 (V)   גלילות חציל בתנור עם ממרח אגוזי מלך וערמונים 

 

 ש"ח 9תוספת אגוזי מלך +   –  (V)ש"ח   48 –אקסלוסיב  סלט גאורגי

 מלפפוני בייבי, עגבניות שרי,  צנונית, בצל סגול, פטרוזיליה, שמן זית וחומץ גאורגי 

 

 ש"ח 12תוספת גבינת סולגוני  +   – -ש"ח  46 –סלט ירוק  סגול  

 (V)חסה מסולסלת, סלק צלוי, שקדים קלויים וויניגרט רימונים 

 

 ש"ח   45  –פרחים לסולטנה 

   על ציזיקי יוגורטפרחי כרובית, קולורבי ושמפיניון אפויים, 

 

 ש"ח   58 –סביצ'ה באנדיב 

 צנונית, תפוז איולי לימון   נא, עגבניות שרי, כוסברה, בדג ים יםממולא  עלי חסה עגולה 2

 

 ש"ח  12תוספת גבינת סולגוני ופפריקה   –  ש"ח 27צ'יפס הסולטן 

 סירות צ'יפס בוטיק. מוגש עם איולי לימוני וקטשופ 

 

 ש"ח   63 -דולמה  ואזיס 

 ם עם שזיפי בוסר  עלי גפן במילוי בשר עגל ואורז, מבושלי

 

 

 

 

 



 שלנו הגריל  

 

 ש"ח  72 -רול עראיס 

 גר' קבב גאורגית, עטוף בפיתה גאורגית דקה, צנוברים ועשבי תיבול, פלחי תפו"א וטחינה מייפל  240

 

 ש"ח  76 –שיפוד פרגית 

 גר' פרגית בתערובת תבלינים גאורגיים, פלחי תפו"א ורוטב טרמלי  250

 

 ש"ח  76 –שיפוד פרגית 

 תבלינים גאורגיים, פלחי תפו"א ורוטב טרמלי גר' פרגית בתערובת   250

 

 ש"ח   99  –שיפוד אנטריקוט 

 גר' אנטריקוט פרימיום, פלחי תפו"א ורוטב טרמלי   250

 

 

 המאפיה של ציצו 

 ש"ח  27 –צ'יבורקי 

 סהרון בצק במילוי בשר עגל ועשבי תיבול. 

 

 ש"ח 48  -החינקלי של טש טש  

 ועשבי תיבול כיסונים עבודת יד במילוי בשר עגל   3 

 

 ש"ח  72 \ 54 –קומות של בצק וגבינה.  2הפיצה הגרוזינית. עם  –חצ'פורי מגרולי 

   ש"ח  9 -מנגולד ופראסה  \תוספות לחצ'פורי: פטריות פרמז'ן 

 

 ש"ח   72  –מאפה סירה ממולא גבינות עם חלמון ביצה רכה  –חצ'פורי אצ'רולי  

 

   ש"ח   63 –ת טבעונית, פראסה ומנגולד, במילוי גבינה גאורגי   –החצ'פורי של טש סולטנה 

 

 ש"ח 63  –מאפה במילוי טחון טבעוני ורוטב שזיפי בוסר, עגבניות שרי ותפוז חי    –העראיס הטבעוני 

 

 

 ש"ח 48  –שניצלונים עם צ'יפס וירקות חתוכים  –מנות ילדים 

 ש"ח 44 –בייבי חצ'פורי  


