STARTERS

GEORGIAN SPECIALITIES

BEEF STEAK TARTAR
prime fillet of beef, pickled beets, caper berries
preserved egg yolk, garlic & mustard aioli

33

გატარებული უმი საქონლის ხორცის ფილე სანელებლებით,
დამარინადებული ჭარხალი, კაპერსი, კვერცხის გული,
აიოლი სოუსი მდოგვით და ნივრით

NORTH ATLANTIC SALMON CEVICHE
rosa pepper & diced mango
pink grapefruit segments

22

GEORGIAN SAMPLER
walnut stuffed bell pepper, eggplant & spinach
served with deep-fried Chvishtari balls
ნიგვზიანი ფხალის ასორტი ჭვიშტარის ბურთულებით

28

12

SMOKED EGGPLANT CAVIAR
walnut Baje sauce, pomegranate molasses
შებოლილი ბადრიჯანი, ბაჟე, ბროწეულის სოუსი

18

FRIED SULGUNI CHEESE
served with rucola, cherry tomato & walnut salad,
local honey & balsamic vinaigrette

ორაგულის სევიჩე, წიწაკა, მანგო,
ვარდისფერი გრეიფრუტის ლებნები

26

CHICKEN LIVER PARFAIT
preserved walnuts, fig jam, toasted lavashi bread
ქათმის ღვიძლის პარფე, კაკლის მურაბა, ლეღვის ჯემი, ლავაში

25

SYMPHONY OF LOCAL TOMATOES
mozzarella cheese, coriander pesto
sumac & extra virgin olive oil

18

THAI STYLE FISHCAKES
wasabi aioli & sweet chili sauce
თევზის კოტლეტი ტაილანდურად, ვასაბი აიოლი
და ტკბილ-ცხარე სოუსი

შემწვარი სულგუნი, რუკოლას ფოთლები,
პომიდორი ჩერი, ნიგოზი, თაფლი, საკმაზი ბალზამიკოს ძმრით

MTSVADI
28
Char-grilled pork Shashlik with fried potatoes & plum sauce Tkemali
ღორის ხორცის მწვადი, შემწვარი კარტოფილი, ტყემალი

28

veal stew with green plums & fresh herbs including tarragon,
coriander, parsley & green onion, served with Georigan Lavash bread
ხბოს ხორცის ჩაქაფული ლავაშით

18

KHACHAPURI MEGRULI
traditional Georgian cheese filled flatbread
მეგრული ხაჭაპური

20

შემწვარი ქათმის ფრთები, ლურჯი ყველის სოუსით

CHEF’S SOUP OF THE DAY

12

ქართული და ევროპული ძეხვეულის ასორტი,
ბოსტნეულის მარინადი, ზეთისხილი

12

CHEESE PLATTER
A selection of local & international cheeses
served with fruit bread, honey & fig jam

დღის წვნიანი

CHICKEN BOUILLON
with vegetable julienne
ქათმის ბულიონი ბოსტნეულით

TRADITIONAL GEORGIAN KHARCHO
14
spicy soup with beef, rice, cherry plums, walnuts & fresh coriander
საქონლის ხორცის სუპ-ხარჩო

12

CHILLED GAZPACHO
with diced peppers & garlic croutons
პომიდვრის ცივი წვნიანი

SALADS

38

კიტრისა და პომიდვრის სალათი ნიგვზის საკმაზით

GREEK VILLAGE SALAD
with tomatoes, cucumbers, bell peppers, onions,
olives, feta cheese, olive oil & lemon juice

20

30

ქართული და ევროპული ყველის ასორტი, თაფლი, ლეღვის ჯემი

SEAFOOD PLATTER
42
smoked salmon, gravadlax, smoked mackerel, marinated herring
Served with boiled potatoes with dill & grain mustard crème fraiche
ზღვის პროდუქტების ასორტი: შებოლილი ორაგული, შებოლილი
სკუმბრია, დამარინადებული ქაშაყი, დამარინადებული ორაგული,
მოხარშული კარტოფილი კამით, მდოგვის სოუსი

Grilled Tiger Prawns

შერეული ბოსტნეულის სალათი, ხრაშუნა რომანოს ფოთლები, ქათმის
ფილე, ხრაშუნა შაშხი, ავოკადო, კვერცხი, პომიდორი,
ლურჯი ყველი, მდოგვის სოუსი

34

კრევეტების სალათი, შერეული სალათის ფოთლები,
ფორთოხლის ლებნები, მარწყვი და მზესუმზირის გულები

22

32

CLASSIC WIENER SCHNITZEL

breaded escalope of veal
with potato salad & cranberry sauce
საფანელში ამოვლებული ხბოს შნიცელი,
კარტოფილის სალათით და შტოშის სოუსით

24

18

გრილზე შემწვარი ბადრიჯანი კუსკუსით, ქოქოსისა და ტაჰინის სოუსი,
პიტნისა და იოგურტის საკმაზი

SPAGHETTI, PENNE OR TAGLIATELLE
28
with your choice of sauce: tomato, pesto, Bolognese or carbonara

SPINACH & RICOTTA
CHEESE TORTELLINI
with basil cream sauce & roasted pine nuts

28

ისპანახის და ყველის ტორტელინი, გირჩის გულები,
ნაღების და რეჰანის სოუსი

32

POTATO GNOCCHI PIEDMONTAISE
wilted rucula & frizzled Prosciutto, Pecorino Romano
კარტოფილის ნიოკი, მოთუშული რუკოლა,
შემწვარი პარმა ლორი და იტალიური ყველი

MEDITERRANEAN SEAFOOD RISOTTO
with saffron & lemon, shaved Grana Padano & gremoulata

38

WILD MUSHROOM RISOTTO
with shaved Parmesan & mountain herb infused olive oil

28
30

NASI GORENG
Indonesian spicy fried rice with shrimps,
fired egg, chicken sate & prawn crackers

SIDES
8

STEAMED SEASONAL VEGETABLES

10

ორთქლზე მოხარშული სეზონური ბოსტნეული

GRILLED MEDITERRANEAN VEGETABLES

10

გრილზე შემწვარი ხმელთაშუა ზღვის ბოსტნეული

10

SAUTEED MUSHROOMS
მოთუშული სოკო

10

კარტოფილის პიურე

28

THAI GREEN CHICKEN CURRY
coconut based curry with eggplant & sweet basil
served with steamed Jasmin rice

10

FRENCH FRIES
კარტოფილი ფრი

12

POTATO GRATIN
გამომცხვარი კარტოფილი ყველით

42

8

STEAMED RICE
ორთქლზე მოხარშული ბრინჯი

მდინარის კალმახი, ჯონჯოლის ტემპურა,
ტყემალი, ზეითუნის ზეთი ქინძით

42

28

PEANUTS

FISH

6.5
10.5

RED BULL

თევზის ჩხირები, კარტოფილის ჩიფსი, ბარდის სოუსი

13, Rustaveli Avenue, Tbilisi, Georgia
T: +995 322 77 92 00

SOFT DRINKS
PEPSI, PEPSI LIGHT, 7 UP, MIRINDA

გრილზე შემწვარი ნორვეგიული ორაგული,
ორთქლზე მოხარშული ბოსტნეული,
პესტოს და ბულგარული წიწაკის სოუსი

CLASSIC FISH & CHIPS
golden beer battered finger of cod,
served with hand cut chips & mushy peas

ხმელთაშუა ზღვის სალათი წიწიბურით, ყველი ფეტა, ორეგანო,
ზეითუნის ზეთი და ლიმონის წვენი

შემწვარი ქათმის ხორცი, მოთუშული ბულგარული წიწაკა, ხორბლის
თხელი ლავაში, პომიდვრის სალსა, გუაკამოლე და არაჟანი

MASHED POTATOES

GRILLED NORWEGIAN SALMON
steamed vegetables, basil pesto, bell pepper coulis

ქინუას სალათი, ლობიო, ბროკოლი, ბროწეული, ნუშის ფანტელი,
ტკბილ-ცხარე საკმაზში დამარინადებული შემწვარი გოგრა

GRILLED AUBERGINE TABBOULEH
with coconut-tahini dressing, minted yoghurt sauce

38

შემწვარი იხვის ხრაშუნა ხორცი, კარტოფილი სალბით და ნივრით,
კარამელიზირებული ფორთოხლის სოუსი

MOUNTAIN RIVER TROUT
tkemali sauce, jonjoli tempura, coriander infused olive oil

QUINOA SUPER FOOD SALAD
broad beans, broccoli, pomegranate, sliced almonds,
chili & honey roasted butternut squash

27

CHICKEN QUESADILLAS
spiced pieces of chicken breast & sautéed bell peppers
bound together in a crispy fried tortilla
served with tomato salsa, guacamole & sour cream

SEASONAL TOSSED SALAD
სეზონური ბოსტნეულის სალათი

ქათმის ქარი ტაილანდურად, ბადრიჯანი, რეჰანი, ორთქლზე
მოხარშული ბრინჯი ჟასმინის არომატით

HEALTHY OPTION SALADS

MEDITERRANEAN BUCKWHEAT SALAD
with crumbled feta & dried oregano
extra virgin olive oil & fresh lemon juice

58

NEW ZEALAND LAMB RACK
ratatouille of Mediterranean vegetables
fried polenta, honey-rosemary jus

38

CLASSIC COBB SALAD
24
crunchy romaine lettuce, topped with grilled chicken, crispy bacon,
avocado, egg, tomato & blue cheese Dijon mustard dressing

გრილზე შემწვარი ქათმის ხორცი, შაშხი,
პომიდორი, კარტოფილი ფრი

ინდონეზიური ცხარე ბრინჯი კრევეტებით,
შემწვარი კვერცხი, ქათმის სატე და კრევეტების კრეკერი

CRISPY DUCK CONFIT
sage & garlic crushed baby potatoes, caramelised orange jus

ცეზარი კრევეტებით

SHRIMP & AVOCADO SALAD
mixed lettuce leaves, orange segments
fresh strawberries & roasted sunflower seeds

58

30

ცეზარი ორაგულით

26

CLASSIC CLUB SANDWICH
triple decker toasted sandwich with grilled chicken,
bacon, lettuce & tomato. Served with fries

ხის სოკოს რიზოტო, გახეხილი ყველი პარმეზანი

ანტრეკოტის სტეიკი, შერეული სალათი,
შემწვარი კარტოფილი, პილპილის სოუსი

ახალ ზელანდიური ბატკნის ნეკნები,
ხმელთაშუა ზღვის ბოსტნეულის რატატუი,
შემწვარი პოლენტა, თაფლისა და როზმარინის სოუსი

ცეზარი ქათმით

Grilled Salmon

48

CHAR-GRILLED RIBEYE STEAK
with pepper cream sauce, tossed salad & fries

საქონლის ხორცის სტეიკი, პილპილის სოუსი,
შერეული სალათი, შემწვარი კარტოფილი

CLASSIC CAESAR SALAD
crunchy romaine lettuce with creamy Caesar dressing crispy bacon,
shaved Parmesan with your choice of:
Grilled chicken breast
26

28

PARNAS STEAK SANDWICH
freshly baked ciabatta filled with grilled beef fillet
caramelized onion, sautéed mushrooms, Swiss cheese
served with fries & grain mustard mayonnaise sauce

ბრინჯი ლიმონით და ზაფრანით,
ხმელთაშუა ზღვის პროდუქტები, გახეხილი ყველი

CHAR-GRILLED FILLET STEAK
with pepper cream sauce, tossed salad & fries

ბერძნული სალათი, პომიდორი, კიტრი, ბულგარული წიწაკა,
ზეთისხილი, ყველი ფეტა, ზეითუნის ზეთი , ლიმონის წვენი

მარიოტის ბურგერი ბლექ ანგუს, საქონლის ხორცი, შაშხი, პომიდორი,
ყველი, ხახვი, კარტოფილი ფრი

მაკარონი პენე, სპაგეტი ან ტალიატელე:
საქონლის ხორცის ბოლონეზე,
პომიდვრის, პესტოს ან ლორისა და ნაღების სოუსით

FROM LAND & SEA

GEORGIAN SALAD
15
with tomatoes, cucumbers, onions, fresh herbs & walnut dressing

29

PASTA & RISOTTO

SHARING PLATTERS
CHARCUTERIE PLATTER
A selection of local & international cold cuts
served with olives & marinated vegetables

SOUPS

MARRIOTT BURGER
Black Angus beef patty topped with cheese, bacon,
lettuce & tomato, served with fries & golden onion rings

ახლად გამომცხვარი პური ჩიაბატა, გრილზე შემწვარი საქონლის
ხორცი, კარამელიზირებული ხახვი, მოთუშული სოკო, შვეიცარიული
ყველი, კარტოფილი ფრი, მაიონეზის და მდოგვის სოუსი

VEAL CHAKAPULI

სალათი კაპრეზე, ყველი მოცარელა, პომიდორი,
პესტო სოუსი, ზეითუნის ზეთი

SPICY BUFFALO WINGS
served with blue cheese sauce

HOT SANDWICHES

4

BAKURIANI/BORJOMI
ORANGE/GRAPEFRUIT FRESH JUICE

12

APPLE/CARROT FRESH JUICE

13

TREE NUTS EGGS

MILK

SESAME

CRUSTACEANS

If you have any concerns regarding food allergies, please alert your server prior to ordering / produqtis mimarT alergiulobis SemTxvevaSi, gTxovT, winaswar acnoboT mimtans
18% VAT will be added to the prices / All prices are given in GEL / fass emateba 18% dRg / fasebi mocemulia larSi

MOLLUSCS SOYA

MUSTARD GLUTEN

COCKTAILS

Whites - Dry, Rounded, Fuller

12

GIN O CLOCK
Beefeater Gin | Apple Juice | Sparkling Wine | Mint
ჯინი ბიფიტერი | ვაშლის წვენი | ცქრიალა ღვინო | პიტნა

თეთრი მშრალი, სრულ სხეულიანი ღვინო

12

CHARDONNAY, CHATEAU MUKHRANI

13
14

Whites - Qvevri
თეთრი, ქვევრის ღვინო

15

GL

BTL

15

60

Dark Rum | White Rum | Sugar Syrup | Grapefruit Juice | Lemon
შავი რომი | თეთრი რომი | შაქრის სიროფი |
გრეიფრუტის წვენი | ლიმონი

26

80

მწვანე, შალაურის მარანი

80

KHIKHVI UNFILTERED, TRADITSIULI
ხიხვი, გაუფილტრავი, ტრადიციული

18

GALILEO
Rosso Vermouth | Silver Tequila | Campari | Cointreau | Lemon Juice
ვერმუტი როსო | ტეკილა სილვერი | კამპარი |
ლიქიორი კვანტრო | ლიმონის წვენი

TITSKA/TSOLIKOURI, BAIA’S WINE

160

კრახუნა, ლაგვინარი

Rose - Dry & Semi Dry

6

როზე - მშრალი და ნახევრადმშრალი

7

SAPERAVI ROSE, TELIANI VELLERY
(Semi Dry)

აისი (ბოთლი/ ჩამოსასხმელი)

BLACK LION (DRAFT)
შავი ლომი (ჩამოსასხმელი)

6

NATAKHTARI (BOTTLE)
ნატახტარი (ბოთლი)

6

ARGO (BOTTLE)

GL

BTL

13

40

Reds - Dry, Lighter Style

13

44
86

WHISKY

60

BALLANTINES FINEST
JOHNNIE WALKER Black Label
JOHNNIE WALKER Blue Label
FAMOUS GROUSE
JAMESON IRISH
JACK DANIEL’S
BUSHMILLS MALT
GLENFIDDICH 12 YEARS
CHIVAS REGAL 12 YEARS
GLENMORANGIE ORIGINAL
TALISKER 10 YEARS
GLENMORANGIE LASANTA
THE GLENLIVET 12 YEARS
HIGHLAND PARK
MACALLAN AMBER
CHIVAS REGAL 18 YEARS
MACALLAN SIENNA

90

ჩხავერი როზე, თელიანი ველი

10

CORONA (MEXICO)
კორონა (მექსიკა)

წითელი მშრალი, მსუბუქი ღვინო

SAPERAVI, TELIANI VALLEY

11.5

HEINEKEN (HOLLAND)

SHAVKAPITO, CHATEAU MUKHRANI

NON-ALCOHOLIC BEER

შავკაპიტო, შატო მუხრანი

11.5

SAPERAVI, FRIENDS WINE

12.5

FRANZISKANER (GERMANY)
Unfilitered of Dark

საფერავი მეგობრების ღვინო

120

TAVKVERI, ALAPIANI (QVEVRI)		

ფრანცისკანერი (გერმანია)

თავკვერი ალაფიანი (ქვევრი)

გაუფილტრავი / მუქი

Reds - Dry, Fuller

WINE

წითელი მშრალი, სრულ სხეულიანი ღვინო

Champagne &

CABERNET/SAPERAVI, TELIANI VALLEY
BTL

12

37

MUKUZANI, TELIANI VALLEY		

71

SAPERAVI, G-WINE

BAGRATIONI RESERVE, BRUT
ბაგრატიონი რეზერვი, მშრალი, ცქრიალა ღვინო

MOËT & CHANDON IMPERIAL, BRUT
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, BRUT
DOM PÉRIGNON, BRUT

390

MUKUZANI, SINGING WINE

865

Reds - Qvevri

დომ პერინიონ, მშრალი, შამპანიური

GL

BTL

12

36

წინანდალი, თელიანი ველი

12

38

ქისი მწვანე, თელიანი ველი

60

TSINANDALI, NIAMORI
წინანდალი, ნიამორი

59
86
95
120

საფერავი, შატო მუხრანი

120

81

15
10
12

11.5
11.5
12
12.5
18
19

20
38
100
35
25
30
90
150
80
25
120

50ml
11
18
102
14
16
18
22
24
26
26
28
31
32
29
45
64
85

GLEKHURI KISISKHEVI SAPERAVI,
TELIANI VALLEY

APERITIF / Gin /
Tequila / Rum
GL

BTL

51

გლეხური კისისხევი საფერავი, თელიანი ველი

SAPERAVI QVEVRI, TBILVINO		

79

საფერავი ქვევრი, თბილღვინო

SAPERAVI, TEMI (BIO)

80

საფერავი, თემი

SAPERAVI, SHALAURI CELLAR

95

საფერავი შალაურის მარანი

18

10

მუკუზანი, მომღერალი ღვინო

წითელი, ქვევრის ღვინო

Whites - Dry & Crisp

16

საფერავი, G-WINE

SAPERAVI, CHATEAU MUKHRANI

ვევ კლიკო, მშრალი, შამპანიური

BTL

მუკუზანი, თელიანი ველი

330

მოე შანდონ, მშრალი, შამპანიური

GL

კაბერნე საფერავი, თელიანი ველი

GL

თელიანი ველი, ნახევრადმშრალი, ცქრიალა ღვინო

127

საფერავი თელიანი ველი

ჰეინეკენი (ჰოლანდია)
უალკოჰოლო ლუდი

95

COGNAC /
GEORGIAN BRANDY 50ML

BTL

თავკვერი როზე, შატო მუხრანი

WORLD BEER

25

TELIANI VALLEY
CHACHA
GROSSMEISTER OAK AGED D8
CHACHA
CHIBALA’S MARANI
CHACHA
(double distilled home style)
TELAVI WINE CELLAR
CHACHA

GL

80

TAVKVERI ROSE, CHATEAU MUKHRANI
CHKHAVERI ROSE, TELIANI VALLEY

70

KHVANCHKARA, TELIANI VALLEY (RED)

SARAJISHVILI V.S.O.P
SARAJISHVILI X.O
SARAJISHVILI EXTRA
LE CAUCASE 20 YEARS
HENNESSY V.S.
HENNESSY V.S.O.P
HENNESSY X.O
HENNESSY PARADIS
REMY MARTIN X.O
MARTELL V.S.
MARTELL X.O

საფერავი როზე, თელიანი ველი (ნახევრადმშრალი)

არგო (ბოთლი)

19

მუსკატი, შატო მუხრანი

FINLANDIA
FINLANDIA CRANBERRY
STOLICHNAYA
ABSOLUT BLUE/CITRON
GREY GOOSE
BELUGA

100

RKATSITELI, PAPARI VALLEY
KRAKHUNA, LAGVINARI		

ICY (BOTTLE/DRAFT)

MUSKAT, CHATEAU MUKHRANI

100

რქაწითელი, ფაფარის ველი

LOCAL CRAFT BEER

17.5 62

ქინძმარაული, თელიანი ველი (წითელი)

VODKA

რქაწითელი, რეზერვი, მანაველი

Cognac | Tvishi | Pineapple Juice | Sugar Syrup
კონიაკი | ტვიში | ანანასის წვენი | შაქრის სიროფი

KINDZMARAULI, TELIANI VALLEY (RED)

100

ციცქა - ცოლიკოური, ბაიას ღვინო

RKATSITELI RESERVE, MANAVELI

30

USB

64

რქაწითელი, თბილღვინო

16

ZOMBIE

BTL

GEORGIAN CHACHA

RKATSITELI, TBILVINO
MTSVANE, SHALAURI CELLAR

TVISHI, TELIANI VALLEY (WHITE)

GL

ხვანჩკარა, თელიანი ველი (წითელი)

გლეხური რქაწითელი, თელიანი ველი

Bourbon | Lemon Juice | Sugar Syrup | Kindzmarauli
ვისკი ბურბონი |ლიმონის წვენი |შაქრის სიროფი | ქინძმარაული

გორული მწვანე, შატო მუხრანი

150

OAK AGED MTSVANE, SAMTAVRO

GLEKHURI RKATSITELI, TELIANI VALLEY

GEORGAIN SOUR

GORULI MTSVANE,
CHATEAU MUKHRANI

75

მწვანე სამთავრო, მუხის კასრში დაძველებული

Spiced Rum | Jägermeister | Banana Syrup |
Vanilla Syrup | Apple Juice | Pineapple Juice
პიკანტური რომი | იაგერმაერი | ბანანის სიროფი |
ვანილის სიროფი | ვაშლის წვენი | ანანასის წვენი

KISI/MTSVANE, TELIANI VALLEY

62

მწვანე, იბერიული, შუმი

TIKKI MASTER

TSINANDALI, TELIANI VALLEY

16

MTSVANE IBERIULI, SHUMI

Campari | Gin | Rosso Vermouth
კამპარი | ჯინი | ვერმუტი როსო

ნახევრადტკბილი ღვინო

ტვიში, თელიანი ველი

შარდონე, შატო მუხრანი

NEGRONI

თეთრი მსუბუქი, მშრალი ღვინო

BTL

42

KISI, VISMINO

Vodka | Maraschino | Sugar Syrup | Lemon Juice | Ginger Ale
არაყი | ლიქიორი მარაშინო | შაქრის სიროფი |
ლიმონის წვენი | ჯინჯერ ეილ

TELIANI VALLEY, SEMI-DRY

GL

ქისი, ვისმინო

ROSEMARY MULE

Sparkling Wine

Semi Sweet Wine

ALADASTURI, LAGVINARI		
ალადასტური, ლაგვინარი

160

MARTINI BIANCO
MARTINI ROSSO
THE BOTANIST
BEEEEATER
BOMBAY SAPPHIRE
PLYMOUTH
JOSE CUERVO GOLD
OLMECA BLANCO
BACARDI SUPERIOR
CAPTAIN MORGAN SPICED
MALIBU

18% VAT will be added to the prices / All prices are given in GEL / fass emateba 18% dRg / fasebi mocemulia larSi

13, Rustaveli Avenue, Tbilisi, Georgia
T: +995 322 77 92 00

11
11
11.5
11.5
14
16
14
14
11.5
12
18

