CLASSICS

GRILLED PLATES

BURGERS

A mix of our classic and favorite
dishes selected away from home

Choose from our favourite meat &
fish dishes, all grilled to your liking

Served with skin-on or sweet potato
fries, & with fresh lettuce & tomato
as standard, the rest of your burger
is up to you

VEGETABLE RAGU

BEEF TENDERLOIN 			

CLASSIC BEEF BURGER

Seasonal vegetable stew with tomato sauce

8.00

TRADITIONAL KHACHAPURI
12.00

GRILLED SALMON

Grilled Salmon fillet served with Cuscús and
lemon sauce

30.00

CHICKEN JAMBALAYA

Basmati rice, chicken, salami, green beans,
vegetables and soya sauce

12.00

Beef steak, red wine sauce Served with Italian
style polenta

35.00

მენიუ
MENU

Fresh minced meat, homemade burger bun,
lettuce, tomato, onion and coleslaw
Served with French fries

18.00

CHICKEN ALLA TOSCANA

Chicken breast with mushrooms, spinach and
creamy white sauce

12.00

TEXAN PORK RIBS

Pork ribs served with baked potato stuffed
with bacon and cheese

30.00

GRILLED TROUT

Served with mushroom gratin and cherry
tomato

18.00

SEGOVIAN STYLE ROASTED SUCKLING
PIGLET
Served with mashed potatoes and fried green
peppers

29.00

SEGOVIAN STYLE ROASTED SUCKLING
PIGLET

Enjoy

The whole piglet served with mashed
potatoes, fried green peppers in traditional
Spanish style
(8/10 people) Talk to our server for more
info
290.00

SIDES
HOMEMADE POTATOES
6.00

Grilled VEGETABLES
6.00

MUSHROOM GRATIN
6.00

BASMATI RICE
6.00

DESSERTS
Take your time, sit back, relax, &
indulge in one of our delicious desserts
– or ask for our trio of desserts – we’ve
got something for everyone
SAPERAVI PANNA COTA
European desert with a Georgian twist, made
with Saperavi grapes
10.00

CHACHAMISU
Tiramisu in Georgian way

FRENCH FRIES

10.00

6.00

FRESH HOMEMADE CHEESECAKE
New York-style cheesecake with berry sauce

12.00

CHOCOLATE BROWNIE WITH VANILLA
ICE CREAM			
12.00

LEMON PIE

Homemade pie with lemon cream
12.00

ICE CREAM TRIO
Cup of ice cream with three scoops. Choose
from chocolate, caramel or strawberry toppings
8.00

HOLIDAY SORBET
Homemade lemon sorbet
8.00

FRUIT PLATE
A selection of sliced fruit
Small / Large

8.00 15.00

All Day
Dining

სტარტერები

პასტა

სწრაფი და
გემრიელი

სენდვიჩი

შეუკვეთეთ ერთდროულად რამდენიმე
კერძი და გაუზიარეთ ისინი მეგობრებს

შეარჩიეთ სპაგეტი პენე ან ტალიატელე,
რომელიც მომზადებულია იტალიური
პასტის სოუსებით

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი
სადილის მენიუ

შეუკვეთეთ ახლად მომზადებული
კლასიკური სენდვიჩი, პურით ან ბაგეტით

წასახემსებელი		
მსხალი გახვეული პროშუტოში,
სალიამი, ჩორიზო, შავი
ზეთისხილი და პომიდვრის
ბრუსკეტი			
			
14.00 ლ			
			

პენე ოთხი ყველით
პენე მოცარელათი, ედამერით,
პარმეზანით, ლურჯი ყველითა
და ნაღებით			
15.00 ლ			

წვნიანი და სენდვიჩი
ნახევარი ულუფა დღის წვნიანი,
ნახევარი ულუფა ლორისა და
ყველის სენდვიჩი, კარტოფილი
ფრი და ხილის კომპოტი		
12.00 ლ			

ქლაბ სენდვიჩი		
ქათმის მკერდი, ტოსტის პური,
ბეკონი, სალათის ფურცელი,
პომიდორი, შემწვარი
კარტოფილი ფრი, კვერცხი,
14.00 ლ			

სალათი და სენდვიჩი
ნახევარი ულუფა ქართული
კიტრისა და პომიდვრის
სალათი, ნახევარი ულუფა
ლორისა და ყველის სენდვიჩი,
ხილის კომპოტი			
12.00 ლ			

ვეჯი სენდვიჩი გრილზე
ბადრიჯანი, ყაბაყი, პომიდორი,
ხახვი, ტყემალი, პური		
10.00 ლ			

ჰუმუსი
		
ჰუმუსის პიურე სეზამით,
ზეითუნის ზეთით, ბოსტნეულითა
და ტორტილას პურით		
10.00 ლ			
ყველის დაფა
სულგუნი, იმერული, შებოლილი
სულგუნი, კამამბერი და ლურჯი
ყველი, მორთმეული თაფლით
და ქართული ჩირით		
22.00 ლ			
ქათმის და ლორის კროკეტები
(8 ცალი)				
14.00 ლ			
პანკოში ამოვლებული
კრევეტები		
აზიური სტილით დამზადებული,
პანკოში ამოვლებული
კრევეტები, ტკბილ-ცხარე
სოუსით				
16.00 ლ			
ქათმის როლი ბრინჯის
ფირფიტაში		
შემწვარი ქათამი ბრინჯის
ფირფიტაში სილიანდროს
სოუსით				
10.00 ლ				
ქართული სტარტერები
ისპანახი, ბულგარული
და ბადრიჯანი შერეული
ნიგვზით, ნივრით და ქართული
სუნელებით			
10.00 ლ			
ჭვიშტარის ჩხირები
კიტრითა და ყველის სოუსით
12.00 ლ
გაიყოლეთ ან
მოითხოვეთ ნომერში
შეარჩიეთ მენიუდან, დარეკეთ
ჩვენთან, შეუკვეთეთ და
როდესაც გამზადდება,
ჩვენ დაგირეკავთ ნომერში.
უფასოდ შეგიძლიათ წაიღოთ
ჩვენი To Go Café- დან, ან
ისარგებლოთ ტრადიციული
ნომერში მომსახურებით,
დამატებითი საფასური 14
ლარი, 11:00 საათიდან 23:00
საათამდე. წასახემსებლების
შეკვეთის მიღება შეგიძლიათ
24/7 ჩვენი To Go Café ან
ნომერში მომსახურების
სერვისით.

ტალიატელე კარბონარა
შებოლილი ბეკონი, ნაღები,
კვერცხის გული			
			
16.00 ლ			
სპაგეტი ბოლონეზე
საქონლის ხორცი, ბოლონეზე
სოუსი, პარმეზანი და ორეგანო
16.00 ლ			
პასტა ზღვის პროდუქტებით
შავი სპაგეტი ზღვის
პროდუქტებით, პომიდვრითა და
თეთრი ღვინით			
16.00 ლ

სალათი
შესანიშნავი არჩევანია!
დააგემოვნეთ ჩვენი მსუბუქი, ჯანსაღი და
ეკოლოგიურად სუფთა სალათები

სალათი იბერიკო
სალათის ფურცლები მსხლით,
ფორთოხლითა და ლურჯი
კრემ-ყველით			
12.00 ლ			
ქართული სალათი
კიტრი, პომიდორი, წითელი
ხახვი, ახალი მწვანილი
ოხრახუშისა და ნიგვზის სოუსით
10.00 ლ			
სალათი “ცეზარი”
სხვადასხვა სახეობის სალათის
ფოთლები, განსაკუთრებული
ცეზარის სოუსი, პურის
ხრაშუნები, პარმეზანი, ქათმის
მკერდი და ბეკონი		
		
14.00 ლ			
ბერძნული სალათი
პომიდორი, კიტრი, ყველი ფეტა,
მწვანე ბულგარული წიწაკა,
წითელი ბულგარული წიწაკა,
ხახვი, ლიმონი, ზეითუნის ზეთი,
ორეგანო			
12.00 ლ

წვნიანი და სალათი
ნახევარი ულუფა დღის წვნიანი,
ნახევარი ულუფა ქართული
კიტრისა და პომიდვრის
სალათი, კარტოფილი ფრი და
ხილის კომპოტი			
12.00 ლ

პიცა
ჩვენი პიცა გაჟღენთილია ავთენტური
იტალიური გემოთი და სწორედ აქ
მზადდება, ჩვენს სამზარეულოში

პიცა მარგარიტა
პომიდორი, მოცარელა,
ორეგანო			
12.00 ლ			
პიცა პეპერონი		
პომიდორი, მოცარელა,
ორეგანო და სალიამი		
14.00 ლ

შექმენი საკუთარი
პიცა			
შეარჩიეთ ნებისმიერი
კომბინაცია ვეგეტარიანული
ან ხორცის ტოპებისგან:
ზღვის პროდუქტები, წიწაკა,
ზეთისხილი, რუკოლას
ფოთლები, ახალი რეჰანი,
პომიდორი, სოკო, სერანო
ლორი, სალიამი ან დაჭრილი
ქათმის ხორცი			
15.00 ლ

24/7 მორთმეული 24 საათის განმავლობაში –
ვეგეტარიანული –
ჯანსაღი კვება – გთხოვთ მიმართოთ ჩვენს თანამშრომლებს ალერგენების შესახებ
ინფორმაციის მისაღებად – ფასი არ მოიცავს დღგ-ს 18% – ოთახში მომსახურების ღირებულება – 14 ლარი

ბურგერი

გარნირი

მომზადებულია ახალი საქონლის
ხორცით, სალათის ფოთლითა და
პომიდვრით

კარტოფილი ოჯახურად
6.00 ლ			
შემწვარი ბოსტნეული
6.00 ლ				
			
სოკოს გრატანი 			
6.00 ლ 		
ბრინჯი ბასმათი
6.00 ლ			

		

შემწვარი კარტოფილი
6.00 ლ

		

კლასიკური საქონლის
ბურგერი		
საქონლის ხორცი,
განსაკუთრებული ბურგერის
პური, სალათის ფურცელი,
პომიდორი, კომბოსტოს
სალათი, კარტოფილი ფრი
18.00 ლ

STARTERS

PASTA

Ease yourself in with a tasty plate or
pick a few to share with friends

Choose from spaghetti, penne or
Tagliatelle with our homemade
rustic Italian pasta sauces

Our pizza bases come from Italy and
topped right here in our kitchen

ANTIPASTO PLATE

FOUR CHEESE PENNE

PIZZA MARGARITA

Prosciutto wrap on pear, salami, chorizo, black
olive and tomato bruschetta
14.00

HUMMUS DIP

Peeled and mashed chickpea, tahini, sesame
seeds, extra virgin olive oil fresh vegetable and
tortilla bread

10.00

Penne with mozzarella, adam, parmesan, blue
cheese and cream			

15.00

TAGLIATELLE CARBONARA		
Smoked bacon, cream and egg yoke		

16.00			

Tomato, mozzarella and oregano

12.00

PIZZA PEPERONI
Tomato, mozzarella, oregano and salami
14.00

SPAGHETTI BOLOGNESE

ASSORTMENT OF CHEESES

Sulguni, Imeruli, smoked cheese, camembert
and blue cheese with honey and Georgian dry
fruit

ქათმის კესადილა
შემწვარი ქათამი, ბოსტნეული
და ყველი ტორტილას პურში,
არაჟნითა და პომიდვრის
სალსათი			
14.00 ლ			

PIZZA

22.00

CHICKEN AND HAM CROQUETTES
(8 UNITS)

Beef bolognese sauce, parmesan cheese and
oregano

16.00

SEAFOOD PASTA

Black spaghetti, seafood, tomato and white
wine

16.00

BUILD YOUR OWN PIZZA

Choose any combination from our selection of
vegetarian or meat toppings: peppers, olives,
ruccola, fresh basil, sun dried tomatoes,
mushrooms, salami, serrano ham, sliced
chicken

15.00

Mixed chicken and ham , breaded and fried

14.00

საქონლის ფახიტასი
შემწვარი საქონლის ხორცი,
ლობიო, წითელი და მწვანე
ბულგარული, ყველი ტორტილას
პურში, ტაკოს სოუსი,
პომიდვრის სალსა და არაჟანი
16.00 ლ			
თინუსის ვრაპი		
თინუსი, სალათის ფოთოლი,
პომიდორი, კაპერსი, ტარტარის
სოუსი და კარტოფილი ფრი
14.00 ლ			
ტრადიციული BBQ სენდვიჩი
ქართულ შოთის პურში
გახვეული ღორის მწვადი,
ხახვით, ჯონჯოლით,
რუკოლათი, კარტოფილითა და
ქართული ტყემლით		
12.00 ლ

კლასიკური კერძები
სახლიდან და მოშორებით შერჩეული
ჩვენი განსაკუთრებული კლასიკური
კერძების ნაზავი

ბოსტნეულის რაგუ
სეზონური მოთუშული
ბოსტნეული პომიდვრის
სოუსით				
8.00 ლ				
		
ტრადიციული ხაჭაპური 		
12.00 ლ				
			
შემწვარი ორაგულის ფილე
კუსკუსითა და ლიმონის
სოუსით				
30.00 ლ			
ქათმის ჯამბალაია
ბრინჯი ბასმათი, ქათამი, მწვანე
ბარდა, ბოსტნეული და სოიოს
სოუსი				
12.00 ლ

გრილზე შემწვარი
კერძები
შეარჩიეთ გრილზე მომზადებული თქვენი
საყვარელი ხორცისა და თევზის კერძი

დესერტი
დააგემოვნეთ ჩვენთან მომზადებული
უგემრიელესი დესერტები

ASIAN BREADED SHRIMPS

Shrimps breaded with Asian panko bread
crumbs served with sweet chili sauce

16.00

ალა ტოსკანა
შემწვარი ქათმის მკერდი
სოკოთი, ისპანახითა და თეთრი
ნაღების სოუსით			
12.00 ლ			
ღორის ნეკნები ტეხასურად
ღორის ნეკნები, გამომცხვარი
კარტოფილი ყველითა და
ბეკონით			
30.00 ლ			
შემწვარი კალმახი
სოკოთი და შემწვარი
პომიდვრით			
18.00 ლ				
შემწვარი გოჭის ხორცი
სეგოვიურად		
კარტოფილის პიურეთი და
გრილზე შემწვარი მწვანე
ბულგარულით			
29.00 ლ				
მთლიანი შემწვარი გოჭი
სეგოვიურად		
სეგოვიურად
კარტოფილის პიურეთი და
გრილზე შემწვარი მწვანე
ბულგარულით (8/10 პერსონა)
დამატებითი ინფორმაციისთვის
მიმართეთ მომსახურე
პერსონალს			
290.00 ლ

საფერავის პანა კოტა		
10.00 ლ			
			
ჭაჭამისუ
ჭაჭამისუ		
ტერამისუ კახური ჭაჭით		
10.00 ლ			
ჩიზქეიქი
ნიუ-იორკ ჩიზქეიეი კენკრის
სოუსით				
12.00 ლ			

Fried chicken in rice wrapper with vegetable
and cilantro sauce			

Freshly made to order with your
choice of white toast instead of
whole grain bread or baguette

GEORGIAN APPETIZER

IBERICO SALAD

CLUB SANDWICH

		

Spinach with walnut, eggplant with walnut,
red bell pepper with walnut, garlic and
Georgian spices			

10.00

Sweet corn sticks, cucumber sticks and
cheese sauce

12.00

12.00

Cucumber, tomato, red onion, fresh herbs and
parsley-walnuts sauce

10.00

CAESAR SALAD

Lettuce, chicken breast, bacon,crisps,
croûtons, caesar dressing and Parmesan
cheese

GREEK SALAD

14.00

SOUP & SANDWICH

Why not try our Take-in service?
Choose from the menu then ring us
to place your order and when it’s
ready we’ll give you a call. It’s free
to collect from our To Go Café or we
still offer traditional room service, for
a 0.00 tray charge between 11am11pm. Snacks are available 24/7 from
our To Go Café or via room service.

Black toasted bread, eggplant, zucchini,
tomato and onion.
Served with French fries and Georgian
plum sauce
10.00

Fried chicken, vegetable and cheese in tortilla
bread with tomato salsa and sauer cream

FAST & TASTY COMBO

TAKE-IN OR WAIT IN.
ROOM SERVICE TO
SUIT YOU

GRILLED VEGI SANDWICH

CHICKEN QUESADILLAS

12.00

ნაყინის ტრიო		
შეარჩიეთ თქვენი საყვარელი
ნაყინი შოკოლადის,
კარამელის ან მარწყვის
ტოპინგით			
8.00 ლ			

Chicken breast, toasted bread, bacon,
lettuce, tomato, egg, mayonnaise sauce.
Served with French fries
14.00

14.00

Tomato, cucumber, feta cheese, green pepper,
red pepper, onion, lemon juice, olive oil and
oregano

ლიმონის ნამცხვარი
ლიმონითა და ნაღებით		
12.00 ლ			

დაჭრილი ხილის თეფში
პატარა პორცია / დიდი პორცია
8.00 ლ
15.00 ლ

Lettuce, pear, orange, walnut and blue cream
cheese

GEORGIAN SALAD

CHIVISHTARI STICKS

შოკოლადის ბრაუნი ვანილის
ნაყინით				
12.00 ლ			

ჰოლიდეი შერბეთი
ახალი ხილის შერბეთი		
8.00 ლ			

SANDWICHES

Our super fresh salads are
the perfect alternative for a
scrumptious, lighter and healthy
choice

CHICKEN SPRING ROLLS
10.00

საქონლის სტეიკი
საქონლის ხორცი იტალიური
პოლენტათი და წითელი ღვინის
სოუსით				
35.00 ლ				

SALADS

Half portion of daily soup, half portion ham &
cheese sandwich, french fries and
Homemade compote drink

12.00

SALAD & SANDWICH

Half portion of Georgian tomato and
cucumber salad, half portion, ham & cheese
sandwich and Home-made compote drink

BEEF FAJITAS

Beef, red beans, red, green bell pepper, cheese
in tortilla bread with taco sauce, tomato salsa
and sour cream

16.00

TUNA WRAP

			

Tuna, lettuce, tomato, capers and tartar sauce
Served with French fries

14.00

TRADITIONAL BBQ SANDWICH

Pork BBQ, onion, pickled djonjoli in Georgian
shoti bread
Served with homemade potato and Georgian
plum sauce

12.00

12.00

SOUP & SALAD

Half portion of daily soup, half portion of
Georgian tomato and cucumber salad, french
fries and
Homemade compote drink

12.00
Available 24/7

–

Suitable for vegetarians

–

Healthy choice

–

Ask for allergy details

–

Prices are given excluding VAT 18%

