
Food to make
you happy

All day menu



Pizza
Pizzas topped with fresh ingredients 

to create a true taste of Italy.

Please inform a member of staff before dining if you have a food allergy or intolerance.         Vegetarian       Healthy choice 
Prices include VAT 18%. 

Kids stay and eat free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge. 
Lunch and dinner are also free when chosen from the kids’ menu and the child is accompanied by at least one adult eating at least one main course.

This offer only applies to hotel guests and is limited to 4 children per dining family.                                                                                            
Room service charge 14 Gel.

კარტოფილი ფრი  e7.00

მექსიკური კარტოფილი  e10.00 

გრილზე მომზადებული             e12.00 
ბოსტნეული

ჩიზქეიქი  e15.00
ნიუ-იორკ ჩიზქეიქი კენკრის სოუსით

შოკოლადის ბრაუნი e14.00
ვანილის ნაყინით

ბელგიური ვაფლი              e12.00
ნაყინით და კენკრით

გარნირი

დესერტი დააგემოვნეთ ჩვენთან მომზადებული უგემრიელესი 
დესერტები

წასახემსებელი

ჰუმუსი e16.00
ჰუმუსის პიურე სეზამით, ზეითუნის ზეთით, 
ბოსტნეულითა და ტორტილას პურით.     

ყველის დაფა  e43.00
გაუდა, ედამერი, ლურჯი ყველი, პარმეზანი თაფლითა და 
ნიგოზით

გთხოვთ მიმართოთ ჩვენს თანამშრომლებს ალერგენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.         Vegetarian       Healthy choice 
ფასი მოიცავს დღგ-ს 18 % .  

“ბავშვები ცხოვრობენ და მიირთმევენ უფასოდ” ნიშნავს, რომ 13 წლამდე ბავშვებს შეუძლიათ ისაუზმონ უფასოდ, მინიმუმ ერთი უფროსის თანხლებით, რომელიც 
უკვეთავს საუზმეს. სადილი და ვახშამი საბავშვო მენიუდან ასევე არის უფასო მაშინ, როდესაც ბავშვს ახლავს მინიმუმ ერთი უფროსი, რომელიც უკვეთავს 
წასახემსებელს, სალათს ან/და მთავარ კერძს მენიუდან. ეს წინადადება ვრცელდება მხოლოდ სასტუმროს სტუმრებზე და შეზღუდულია 4 ბავშვით ოჯახზე.

ოთახში მომსახურების ღირებულება 14 ლარი  

შეუკვეთეთ სასურველი წასახემსებელი და 
გაუზიარეთ მეგობარს

ბოლონეზე  e16.00
საქონლის ხორცი, ბოლონეზეს სოუსი, პარმეზანი და 
ორეგანო

კარბონარა  e18.00
შებოლილი ბეკონი, პარმეზანი, ნაღები და კვერცხის 
გული 

პასტა ზღვის პროდუქტებით  e22.00
ზღვის პროდუქტები, პომიდვრის სოუსი, თეთრი ღვინო 
და პარმეზანი

პასტა
კლასიკური პასტა მომზადებული იტალიური 

სოუსებით 

პიცა
ჩვენი პიცა გაჟღენთილია იტალიური გემოებით და 

სწორედ აქ, ჩვენს სამზარეულოში მზადდება

მარგარიტა   e16.00
პომიდვრის სოუსი, მოცარელა და ორეგანო

პეპერონი   e22.00
პომიდვრის სოუსი, მოცარელა, სალიამი და ორეგანო

პიცა ბეკონით და სოკოთი e22.00
ბეკონი, სოკო, მოცარელა და ორეგანო

ვეგეტარიანული პიცა  e18.00
სოკო, პომიდორი ჩერი, მწვანე და წითელი 
ბულგარული წიწაკა, ზეთის ხილი და ორეგანო

სალათი “ცეზარი” e19.00
სალათის ფოთლები, ცეზარის განსაკუთრებული სოუსი, 
ზურის ხრაშუნები, პარმეზანი, ქათმის მკერდი და ბეკონი

ბერძნული სალათი e13.00
პომიდორი, კიტრი, ყველი ფეტა, მწვანე და წითელი 
ბულგარული წიწაკა, ხახვი, ლიმონი, ზეითუნის ზეთი, 
ორეგანო

მწვანე სალათი e10.00
სალათის ფოთლები, მწვანე 
ბულგარული წიწაკა, ლიმონის 
სოუსი, ზეითუნის ზეთი, 
ბალზამირებული ძმარი

სალათი

ქლაბ სენდვიჩი  e17.00
ქათმის მკერდი, ტოსტის პური, სალათის ფოთლები, 
პომიდორი, კვერცხი და კარტოფილი ფრი 

სენდვიჩი

შეუკვეთეთ ახლად მომზადებული კლასიკური 
სენდვიჩი

დააგემოვნეთ ჩვენი მსუბუქი, ჯანსაღი და 
ეკოლოგიურად სუფთა სალათები

კლასიკური ბურგერი  e24.00
საქონლის ხორცი, განსაკუთრებული ბურგერის პური, 
სალათის ფოთოლი, პომიდორი, კომბოსტოს სალათი და 
კარტოფილი ფრი

ბურგერი

მომზადებულია ახალი საქონლის ხორცით, 
სალათის ფოთლით და პომიდვრით



French Fries  e7.00

Mexican Potato  e10.00 

Grilled Vegetable                         e12.00

New York Style Cheesecake  e15.00
Served with a blueberry sauce

Classic Chocolate Brownie  e14.00
Comes with vanilla ice cream and an extra 
drizzle of melted chocolate 

Belgian Waffle   e12.00
Comes with ice cream and berries 

On the side

Finish with a treat We’ve got some delicious desserts, with a moment of 
joy in every mouthful.

Choose a side to perfect your meal

Bolognese  e16.00
Our take on the all-time Italian classic:
beef & tomato ragù, served with parmesan.

Carbonara  e18.00
A garlic & smoky bacon sauce, 
topped with parmesan 

Seafood Pasta  e22.00
Spaghetti with seafood, tomato souse, 
white wine and parmesan cheese

Classic Chicken Caesar Salad e19.00
Grilled chicken breast, lettuce, bacon,crunchy croutons 
Caesar dressing and Parmesan 

Greek Salad  e13.00
Tomato, cucumber, feta cheese, green and red pepper, 
lemon juice, olive oil and oregano

Mix Salad  e10.00
Lettuce, green pepper, cucumber, lemon dressing, 
olive oil, balsamico

Seasonal salads

Pizza
Pizzas topped with fresh ingredients 

to create a true taste of Italy.

The Club Sandwich  e17.00
Grilled chicken breast,smoky bacon, egg, tomato & crisp 
lettuce,packed into bread and served with fries.  

Sandwiches

Pasta
Classic pasta dishes made with authentic Italian sauces. 

Choose from three types of pasta

Starters & nibbles

Hummus Dip e16.00
Peeled and mashed chickpea, tahini, sesame      

Assortment of Cheese  e43.00
Edam, gouda, blue cheese, parmesan served 
with honey and walnuts

Freshly made to order, served in your choice of bread. Our super-fresh salads make the perfect choice for a 
lighter and healthier meal

Please inform a member of staff before dining if you have a food allergy or intolerance.         Vegetarian       Healthy choice 
Prices include VAT 18%. 

Kids stay and eat free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge. 
Lunch and dinner are also free when chosen from the kids’ menu and the child is accompanied by at least one adult eating at least one main course.

This offer only applies to hotel guests and is limited to 4 children per dining family.                                                                                            
Room service charge 14 Gel.

Get started with a tasty plate 
or some nibbles to share  

Classic Beef Burger   e24.00
Fresh minced meat, homemade burger bun, lettuce, tomato, 
onion and coleslaw

Burger
Freshly prepared burger served with skin- on fries, fresh 
lettuce, tomato and coleslaw as standard

Margarita    e16.00
Our crispy pizza topped with a rich tomato sauce, 
mozzarella and oregano 

Peperoni   e22.00
Our classic pizza topped with tomato, mozzarella and 
pepperoni.

Bacon and Mushroom Pizza e22.00
Topped with crispy bacon, champignon mushroom, 
mozzarella cheese and oregano

Vegetarian Pizza  e18.00
Topped with green olives, bell pepper, 
mushroom, cherry tomato and oregano 




