
ՆԱԽՈւՏԵՍՏՆԵՐ
Appetizes 
Закуски

Հացի տեսականի
Assorted bread   500 դրամ
Хлебное ассорти

Assorted cheese
Պանրի տեսականի 200 գ      500 դրամ
Сырное ассорти

Սեր
Cream 200 գ     700 դրամ
Ряженка  

Քամած մածուն
Squeezed Matsoun/Yougurt   150 գ     500 դրամ
Мацун

Լիմոն
Limon հատ     500 դրամ
Лимон

Զեյթուն
Olives ափսե    500 դրամ
Оливки 

Թթվի տեսականի 
Assorted Pickles  ափսե    500 դրամ
Соления

Մեղր
Honey  100 գ     500  դրամ
Мед 

Կարագ
Butter    100 գ     600 դրամ
Сливочное масло

Ավելուկով աղցան (ավելուկ,ընկույզ,
սոխեռած,սխտոր,մայոնեզ)
Horse sorrel salad (Horse sorrel, walnuts, 
stewed onions, garlic, mayonnaise)                 200 գ     500 դրամ
Салат из конского щавеля (Щавель,  
грецкий орех, тушеный лук, чеснок, майонез)

Սնկով աղցան (սունկ, եգիպտացորեն, թթու վարունգ, 
սոխ, ձեթ, կանաչի, ոլոռ)
Mushroom salad (mushrooms, corn, pickled 
cucumber, onion, oil, greens, peas)              200 գ     500 դրամ
Грибной салат (грибы, кукуруза, 
соленые огурцы, лук, подсолнечное масло, зелень, горох)

Հավի կրծքամսով աղցան (հավի կրծքամիս, 
եգիպտացորեն, կանաչի, թթու վարունգ, ոլոռ)
Chicken breast salad (Chicken breast, corn, 
greens, pickled cucumber, peas) 200 գ     500 դրամ
С куриной грудкой (грудка, кукуруза, 
зелень, соленые огурцы, горох)

Բազուկով (բազուկ, ընկույզ, նուռ, թթվասեր)
Beetroot salad (beetroot, walnuts, 
pomegranate, sour-cream) 200 գ     500 դրամ 
Свекольный салат (свекла, грецкий орех, 
гранат, сметана)

Ամառային աղցան (լոլիկ, վարունգ, 
պղպեղ, սոխ, կանաչի, ձեթ)
Summer salad (tomatoes, cucumber, 
pepper, onion, oil, greens) փոփոխ.
Летний салат (помидор,огурцы,мерец,
лук,зелень,оливковое масло)

ՆԱԽՈւՏԵՍՏՆԵՐ
Appetizes 
Закуски

Սուպեր 
Soup 
Супы

Յաղնի (Հորթի միս 200գր, կարտոֆիլ, 
արգանակ)
Yakhnee (veal200g, potatoes, bouillon)            բաժին 1500 դրամ
Йахни (телятина 200гр, картофиль,бульон)

Սպաս 
Spas (buttermilk soup)            բաժին  600 դրամ
Спас (кисломолочный суп)

Ձկնապուր (իշխան/սիգ, կարտոֆիլ, 
գազար, կանաչի)
Fish-soup (trout/whitefish, potatoes, carrot,
greens)   բաժին 600  դրամ
Рыбный суп (сига/форель, картофель, 
морковь, зелень)

Ավելուկով
Horse sorrel soup բաժին 600 դրամ
С конским щавелем



ՏԱՔ ՈւՏԵՍՏՆԵՐ
Hot appetizes

Горячие блюда

Սիբեխ տապակած (սիբեխ, հավկիթ)
Fried salsify/goats beard (eggs, goats beard)     բաժին 700  դրամ 
Шпинат жареный (шпинат, яйца) 

Մանդակ տապակած (մանդակ,հավկիթ)
Fried chervil (chervil, eggs) բաժին 700  դրամ
Кервель жареный (кервель, яйца)

Տապակած փիրվազ (փիրվազ,հավկիթ)
Fried pirvaz  (pirvaz, eggs)                    բաժին 700  դրամ
Пирваз жареный (пирваз, яйца)

Ձկան լազանիա
Fish Lasagna               6 կտոր  4000 դրամ
Рыбная лазания

Ձկան բլիթ (աղացած ձուկ, լավաշ)
Fish cake (ground fish, lavash)  հատ  400 դրամ
Рыбный пирог (молотая рыба, лаваш)

Ձկան գաթա (Սիգ,իշխան)
Fish gata/cake (whitefish, trout/ishkhan)       հատ  փոփոխ.
Рыбная Гата (Сига/форель)

Ձուկ խորոված (Սիգ/իշխան)
Fish barbeque (whitefish, trout/ishkhan)      հատ   փոփոխ.
Шашлык из рыбы (Сига/форель)

Ձուկ խաշած (սիգ/իշխան)
Boiled fish (whitefish, trout/ishkhan)      հատ   փոփոխ.
Вареная рыба (сига/форель)

Խեցգետնի քաբաբ/չախուբիլի/կոտլետ
Crayfish kebab/chakhobili(soup)/cutlets           150 գ.  փոփոխ.
Кебаб из раковых шеек/чахобили/котлеты 

Խորոված կարտոֆիլ
Scalloped potatoes  բաժին 600  դրամ
Запеченный картофель

Հավի տապակած կրծքամիս
Fried/grilled chicken breast հատ 800  դրամ
Жареная куриная грудка

Հարիսա
Harisa    500 գ.  800 դրամ
Ариса (Полба с куриным мясом)

Ճուտ խորոված/տապակած
Chicken barbeque/grilled   հատ  2000 դրամ
Цыплёнок тапака/Шашлык 

Քարաճիկ
Karachik (chicken stomach)  160գ.  1500 դրամ
Карачик (Куриный желудок)

Խոզի խորոված
Pork barbeque 500գ.   3000 դրամ
Шашлык из свинины

Տապակա խոզի մսով (Կարտոֆիլ, խոզի միս)
Fried pork (potatoes, pork meat)  200գ.   2500 դրամ
Жаркое свинное (свинина, картофель)

Կեր ու սուս 
Ker-ou-sous (potatoes, pork, hot peppers, 
pickled cucumber, greens, peas) 200գ.  2500 դրամ
Кер у сус (свинина, картофель, острый 
перец, солёные огурцы, зелень, горох)

Գառի խորոված/խաշլամա
Lamb barbeque/khashlama (boiled lamb)             500գ.  3500 դրամ
Шашлык из баранины /хашлама 
(вареный ягненок)

Հորթի խորոված
Veal barbeque                  500 գ.  3000 դրամ
Шашлык из телятины

Խորոված բանջարեղեն (Պոմիդոր, պղպեղ, 
բադրիջան)
Vegetable barbeque (tomatoes, pepper, 
aubergine /eggplant)    փոփոխ.
Овощи на гриле (помидор, перец, баклажан) 

Հնդկահավ խորոված, չախոբիլի
Turkey barbeque, turkey chakhobili                  500գ.   2600 դրամ
Индюшка на гриле, чахобили

Ճագառի չախոբիլի
Rabbit chakhobili        500գ.   2500 դրամ
Кролик чахобили

Քյուֆտա
Kufta       600գ.  3500 դրամ
Куфта

Տավարի քաբաբ
Veal kebab   հատ   1000 դրամ
Кебаб из гавядины

Լցոնած հավ (հավի աղացած միս, սոխ, 
համեմունքներ)
Filled chicken (ground chicken, onion, spices)      հատ 3000 դրամ
Фаршированая курица (молотое куриное мясо, лук, приправы)

ՏԱՔ ՈւՏԵՍՏՆԵՐ
Hot appetizes

Горячие блюда




