ÌÅÍU

RESTAURANT SANREMO

SANREMO

დილის საუზმე
Breakfast up to 11:00-14:00

სალათები / SALADS

28.00

ბლინები, არაჟანი, მურაბა, ზეთის ხილი, კიტრი,
ჩერი პომიდორი, წთ.ხიზილალა, ყველი იმერული.

აპეტაიზერი / COLD DISHES

კიტრი-პომიდვრის სალათი
Georgian Salad

8.00

კიტრი, პომიდორი, ხახვი, მწვანილი

კიტრი-პომიდვრის სალათი ნიგვზით

10.00

Georgian Salad with wallnuts
კიტრი, პომიდორი, ხახვი, მწვანილი ქართული ნიგოზი

ასორტები / Assorted
ქართული ყველის ასორტი
Georgian cheese assort

17.00

ყველის დაფა/Plate of cheese

50.00

ყველი სულგუნი, შებოლილი სულგუნი, ყველი
იმერული, ყველი აჭარული, გაუდა, ედამერი, ბრი

16.00

10.00

მწვანე წიწაკა, მწ. ხახვი, ოხრახუში, ბოლოკი, წიწმატი

მწნილის ასორტი/Assoerted Pickles

ბოსტნეულის სალათი
Vegetable Salad

ორაგულის სალათი/Salmon Salad

14.00

25.00

ორაგული, სალათის ფოთოლი, კიტრი,
პომიდორი ჩერი, ბულგარული, პარმეზანი

ცეზარი ქათმით/Caesar salad with Chicken

18.00

ქათმის ფილე, სალათის ფოთოლი, ორცხობილა,
პომიდორი ჩერი, პარმეზანი

7.00
ცეზარი კრევეტებით
Caesar salad with shrimps

ნადუღი, პიტნა

წითელი ხიზილალა/Red Caviar

17.00

კიტრი პამიდორი, სალათის ფოთოლი,
ზეთის ხილი, ბულგარული, ფეტა ყველი

9.00

მჟავე წიწაკა, მჟავე პომიდორი მჟავე კიტრი,
ჯონჯოლი მჟავე ნიორი

ნადუღი პიტნით/"Nadughi" with mint

ბერძნული სალათი/Greek Salad

კიტრი პამიდორი, სალათის ფოთოლი,
ზეთის ხილი, ბულგარული

ისპანახი, ჭარხალი, ბადრიჯანი, ბულგარული

მწვანილის ასორტი/Assorted Greens

25.00

თინუსის ფილე, სალათის ფოთოლი, კიტრი,
მწვანე წეთისხილი, მწვანე ბულგარული

სულგუნი, შებოლილი სულგუნი,
ყველი იმერული და ყველი აჭარული

ფხალის ასორტი
Assort of Georgian musses

თინუსის სალათი/Green Salad

39.00

ხიზილალა, კარაქი, ლიმონი

25.00

კრევეტები, სალათის ფოთოლი, ორცხობილა,
პომიდორი ჩერი, პარმეზანი

წვნიანები / SOUPS
ჩიხირთმა / "Chikhirtma"

12.00

ქათმის ხორცი, მწვანილი, კვერცხი, ძმარი

სუპხარჩო-იმერულად
"Imeretian soup kharcho"

16.00

საქონლის ხორცი, ბრინჯი, ხახვი, პომიდორი,
ქართული სანელებლები

გოგრის კრემ სუპი
Pumpkin Cream Soup

14.00

გოგრა, ნაღები, მშრალი ღვიმო, ორცხობილა

სოკოს კრემ სუპი
Mushroom Cream-Soup

15.00

ქამა სოკო, ხახვი, ნაღები, ორცხობილა

თევზის წვნიანი/Fish Soup
თუ გაქვთ რომელიმე ზემოთჩამოთვლილ პროდუქტზე ალერგია
ან იმყოფებით გარკვეულ დიეტაზე, გთხოვთ, აცნობეთ
რესტორნის მომსახურე პერსონალს შეკვეთის დროს.

ორაგული, სტაფილო, კარტოფილი,
მწვანილი, ბულგარული

If you are concerned about food allergies or any dietary
requirements, please alert your restaurant dining service
personnel prior to ordering.

მომსახურება / Service 8%

22.00

SANREMO

ქართული ცხელი კერძები
GEORGIAN HOT DISHES
ტოლმა მაწვნის სოუსით
Dolma with Matsoni

17.00

ფხალის ფოთოლი, საქონლის ხორცი,
მწვანილები ბრიჯი, მაწონი, პიტნა, ნიორი

ხბოს ჩაშუშული/Veal "Chashushuli"

20.00

ხბოს ხორცი, ხახვი, პომიდორი, მწვანილი,

ხბოს ჩაქაფული (სეზონურად)
Veal "Chakapuli"

25.00

მწვადი / SHASHLICK
(GEORGIAN BARBEQUE)
ღორის მწვადი კახურად
Pork Shashlick from kakheti region

20.00

ღორის მწვადი/Pork Shashlick

15.00

ქათმის მწვადი/Chicken Shashlick

14.00

ხბოს მწვადი/Veal Shashlick

22.00

ხბოს ხორცი, ტარხუნა, მწვანე ხახვი, ტყემალი

ხბოს ოჯახური
"Ojakhuri"(veal meet, potatoes

22.00

ხბოს ხორცი, კარტოფილი, ხახვი მწვანილი,
ბულგარული, ნიორი

ღორის ოჯახური
"Ojakhuri" (pork meat, potatoes)

15.00

ჩაქონდრილი/"Chakondrili"

ბორანო/"Borano"

ხაშლამა/"Xashlama"

30.00

საქონლის ხორცი, ქინძი, ნიორი.

17.00

აჭარული კერძები
ADJARIAN DISHES

19.00

საქონლის ხორცი, ქონდარი, ხახვი, ნიორი.

11.00

აჭარული ყველი, აჭარული კარაქი

სინორი/"Sinori"

12.00

სინორის ფირფიტა, ნადუღი, ნიორი, აჭარული კარაქი

საქონლის ბეჭი მოხარშული
Boiled beef shoulders with potatoes

55.00

საქონლის ხორცი, კარტოფილი.

ჩირბული/"Chirbuli"

10.00

კვერცხი, ხახვი, პომიდორი, ბულგარული, მწვანილები

შქმერული წიწილით
"Chkmeruli" (chicken in garlic sauce)

33.00

იახნი/"Iakhni"

30.00

საქონლის ხორცი, ნიგოზი,
ქართული სანელებლები

წიწილა, რძე, ნიორი.

შქმერული დედლით
"Chkmeruli in chicken"

40.00

სოფლის ქათამი, რძე, ნიორი.

წიწილი ტაბაკა
Chicken tabaka (With pomegranates or tkemali)

26.00

წიწილი შემჭვარი (ბროწეულის/ტყემალის სოუსით)

დედალი მოხარშული
Boiled village chicken

60.00

სულგუნი კეცზე/Sulguni on clay-pan

14.00

სულგუნი, კარაქი

ცომეული / PASTRY
ხაჭაპური აჭარული
Khachapuri "Adjaruli"

11.00

ხაჭაპური იმერული
Khachapuri "Imeruli"

12.00

ხაჭაპური მეგრული
Khachapuri "Megruli"

16.00

ხაჭაპური ლაზური
Khachapuri "Lazuri"

20.00

ლობიანი/Lobiani

10.00

11.00

ქამა სოკო, კარაქი

სოკო კეცზე სულგუნით
14.00
Mushroom on clay-pan with "Sulguni" cheese
ქამა სოკო, სულგუნი, კარაქი

მწვადის ასორტი (დიდი) 7-8 პერსონა
Assort of Shashlicks (for 7-8 persons)
120.00
ქაბაბი/Special Kebab

ღორის ხორცი, კარტოფილი, ხახვი,
ბულგარული, მწვანილი

სოკო კეცზე/Mushrooms on clay-pan

მწვადის ასორტი (პატარა) 4-5 პერსონა
Assort of Shashlicks(for 4-5 persons)
60.00

ლობიო, ხახვი, ქართული სანელებლები.

პიცა კომბინირებული/Pizza Mix

22.00

მოცარელა, ლორი, სოკო, ბულგარლი,
პომიდვრის სოუსი.

პიცა ბოსტნეულით/Vegetable Pizza
(სამარხო/Pastry)
ქამა სოკო, ჩერი პომიდორი, ბულგარულ

მომსახურება / Service 8%

16.00

SANREMO

პიცა მარგარიტა/Pizza Margarita

16.00

ყველი მოცარელა ჩერი და პომიდვრის სოუსით

პიცა პეპერონი/Pizza Peperoni

კრევეტების სამეფო ჩილის სოუსით
Royal shrimps with chilli sauce
კრევეტები, ფრეშ სალათი, ლიმონი

18.00

20.00

ყველი მოცარელა, ძეხვი პეპერონი, პომიდვრის სოუსი

კალმარის რგოლები ორცხობილაში
Calamari rolls in bread crumbs

მჭადი (ზეთში)/Mchadi

2.00

კალმარის რგოლები, ორცხობილაში,
ჰოლანდიური სოუსი

ჭვიშტარი/"Chvishtari"

9.00

მჭადის ფქვილი კვერცხი, სულგუნი

ღომი/Ghomi

4.00

ელარჯი/Elarji

3.00

პურის ასორტი/Assort of bread

5.00

(შოთი, თეთრი, რუხი პური)

ევროპული კერძები
EUROPEAN DISHES
25.00

ქათმის ფილე, სოკო, ყველი ნაღები, პიურე

ღორის სტეიკი ღვინის სოუსით
Pork meat steak with wine souce

30.00

42.00

Beef steak with vegetable ragu
საქონლის სუკი, ბულგარული, ყაბაყი, პომიდორი,
ხახვი,სოკო სტაფილო

საქონლის სტეიკი ღვინის სოუსით
Beef steak with wine souce

45.00

პასტა / PASTA
პენნე არაბიატა/Penne Arrabiata

ბოლონეზე
Bolognese
პეტუცინი, პომიდვრის

20.00

კარბონარა/Carbonara

17.00

სოუსი,
საქონლის ხორცი შეკმაზული, კვერცი, პარმეზანი

რეგატონი ოთხი ყველით
Rigatoni with four cheese

21.00

რეგატონი, ნაღები, როკფორი, ფეტა,
პარმეზანი, მოცარელა

სპაგეტი ზღვის პროდუქტებით
Seafood Spaghetti
შავი სპაგეტი, ზგვის პროდუქტების მიქსი,

22.00

პომიდვრის სოუსი, პარმეზანი

20.00

ბრინჯი, ნაღები, ყველი მოცარელა,
ყველი პარმეზანი, ნაღები

45.00

საქონლის სუკი, ქამა სოკო, ნაღები, ყველი მოცარელა

საქონლის სტეიკი ისპანახის სოუსით 43.00
Beef steak with spinach souce

რიზოტო ზღვის პროდუქტებით
Seafood Risotto
ბრინჯი, ნაღები, ყველი მოცარელა,
ყველი პარმეზანი, ზღვის პროდუქტების მიქსი

საქონლის სუკი, ისპანახი, ღვინო, პარმეზანი, ნიორი

კიევური კატლეტი
Chiken Kiev cutlets

13.00

პენე, ზეთის ხილი, მწვანე წიწაკა,
პომიდვრის სოუსი, ყველი პარმეზანი

რიზოტო კლასიკური/Classic Risotto

საქონლის სუკი, წითელი ღვინო,
ევროპული სანელებლები

საქონლის სტეიკი სოკოს სოუსით
Beef steak with mushroom souce

მიდია ნიჟარაში, თეთრი ღვინო,
უცხოური სანელებლები

სპაგეტი, ბეკონი, ნაღები, ყვეწლი პარმეზანი.

ღორის სუკი, ყველი მოცარელა, კარტოფილი ფრი

საქონლის სტეიკი ბოსტნეულის რაგუთი

33.00
მიდია ნიჟარაში/Mussel in a conch

11.00

პური შოთის/Bread "Shoti"

ქათმის სტეიკი გარნირით
Chicken steak with side dish

40.00

22.00

ქათმის ფილე, კვერცხი, ორცხობილა,
კარაქი, პიტნა

მომსახურება / Service 8%

22.00

SANREMO
თევზეული / FISH

გარნირები / SIDE DISHES

კალმახი/Trout

20.00

კალმახი ფარშირებული ნიგვზით
Fried Trout with wallnut souce

23.00

ბარაბულკა/Fried Red mellet

25.00

დორადო ბოსტნეულით
Dorado with vegetable

33.00

გარბული/Fried Hanchback Salmon

50.00

კამბალა/Fried Plaice

65.00

თევზის ასორტი/Assorted fish

176.00

კამბალა, გარბული, ბარაბულკა, კალმახი.

ზღვის პროდუქტების ასორტი
Assorted Seafood

150.00

მექსიკური კარტოფილი
Mexican Fries

9.00

კარტოფილი ფრი/French Fries

8.00

კარტოფილი ფრი ყველით
French Fries with cheese
კარტოფილი ფრი, მდნარი ყველი.

კარტოფილი ოჯახურად
Fries "Ojaკჰuri"
ბრინჯი ბოსტნეულით
Rice with Vegetables

9.00

10.00

ბრინჯი, სტაფილო ბულგარული წითელი,
ბულგარული მწვანე.

ბოსტნეულის რაგუ/Vegetable Ragu

11.00

ქამა სოკო, ხახვი, სტაფილო, პომიდორი,
ბულგარული, ყაბაყი

კიბორჩხალა, სამეფო კრევეტები, კრევეტები,
კალმარის რგოლები, მიდიები, რვაფეხა,
ზღვის პროდუქტების მიქსი, ფრეს სალათი.

სოუსები / SAUCES
ბაჟე/"Baje" (Walnut Souce)

სარღანი (სეზონური)
Fried Garfish (seasonal)

15.00

30.00

9.00

ნიგოზი, ნიორი, ქართული სანელებლები

ნარშარაფი/Narsharab

4.00

ტყემალი/"Tkemali"

2.00

საწებელი ქართული
Georgian Tomato Sauce

2.00

აჯიკა/"Ajika" (Georgian spicy sauce)

3.00

ქინძმარი
Kindzmari (coriander and vinegar sauce)

6.00

ორაგულის სტეიკი ისპანახის სოუსით
43.00
Salmon steak with spinach souce

მაიონეზი/Mayonnaise

3.00

ორაგული, ისპანახი, ნაღები, მოცარელა, პარმეზანი

კეჩუპი/Ketchup

3.00

არაჟანი/Sour-cream

3.00

ორაგულის სტეიკი ხიზილალის სოუსით
45.00
Salmon steak with caviar souce
ორაგული, ხიზილალა წითელი, ნაღები,
მოცარელა, ლიმონი

ორაგულის სტეიკი ბოსტნეულის რაგუთი
40.00
Salmon steak with vegetables
ორაული, ქამა სოკო, ბულგარული,
ყაბაყი, ხახვი, სტაფილო

დესერტი / DESSERT
ხილის ასორტი/Assorted fruit

30.00

ხილის ასორტი/Special assorted fruit

80.00

ქართული ჩაროზი/Georgian sweets

25.00

ტყლაპი, ჩურცხელა, ქიშმიში, კურაგა,
შავი ქლიავის ჩირი, თაფლი ნიგოზი

გაამოთ!ppetit!
Bon A
მომსახურება / Service 8%

BAR
MENU

RESTAURANT SANREMO

SANREMO
ღვინო / WINE

შუხმანი / SCHUCHMAN

1/4 0.750ml

თეთრი მშრალი ღვინო / Dry white wine
წინანდალი / Tsinandali
მწვანე / Mtsvane
ვინოტერრა რქაწითელი კახური
Vinottera rqaciteli

9/35
9/35
22/88
9/35

რქაწითელი / Rkatsiteli

თეთრი ნახევრადტკბილი / White semisweet
15/55

ტვიში / Tvishi

წითელი მშრალი ღვინო / Red dry wine
მუკუზანი / Mukuzani
საფერავი / Saperavi
ვინოტერრა საფერავი კახური / Saperavi

14/50
11/40
25/120

წითელი ნახევრადტკბილი / Red semisweet
ქინძმარაული / Kindzmarauli
ხვანჭკარა / Khvanchkara

14/55
28/110

თელიანი ველი / TELIANI VALLEY
9/35

წინანდალი / Tsinandali

15/55

ცოლიკოური / Tsolikouri
მანავის მწვანე / Manavis mtsvane

9/35

თეთრი ნახევრადტკბილი / White semisweet
15/55

ტვიში /Tvishi

წითელი მშრალი ღვინო / Red dry wine
11/40
17/55

საფერავი / Saperavi
მუკუზანი / Mukuzani

წითელი ნახევრადტკბილი
Red semisweet
ქინძმარაული / Kindzmarauli
ხვანჭკარა / Khvanchkara

17/60
39/128

ვარდისფერი ნახევრად მშრალი
Rose semisweet wine
საფერავი როზე / Saperavi roze
ჩხავერი / Chkhaveri

მომსახურება / Service 8%

15/45
21/66

SANREMO

მეღვინეობა ხარება / KHAREBA
ღვინო ჩამოსახმელი
WINE ON TAP
რქაწითელი ევროპული / Rkatsiteli
ქინძმარაული / Kindzmarauli
საფერავი / Saperavi

1.00ml

15.00
40.00
20.00

თელავის მარანი
TELAVIS MARANI
თეთრი მშრალი ღვინო / Dry white wine
1/4 0.750ml
წინანდალი / Tsinandali
ცოლიკოური / Tsolikouri

კონდოლი მწვანე ქისი / Kondoli mtsvane Qisi
სატრაპეზო 10 ქვევრი / Satrapezo 10 Qvevri

11/40
11/40
15/45
35/126

თეთრი ნახევრადტკბილი / White semisweet
15/55

ტვიში / Tvishi

წითელი ნახევრადტკბილი / Red semisweet

11/40
21/66

საფერავი / Saperavi
მუკუზანი / Mukuzani

სატრაპეზო საფერავი / Satrapezo saperavi

40/155

წითელი მშრალი ღვინო / Red dry wine
15/55
28/110

ქინძმარაული / Kindzmarauli
ხვანჭკარა / Khvanchkara

თეთრი მშრალი ღვინო
Dry white wine
18/95
14/60

რქაწითელი / Rkatsiteli
კრახუნა / Krakhuna

წითელი მშრალი ღვინო / Red dry wine
საფერავი ქვევრი / Saperavi qvevri
თავკვერი / Tavkveri

25/115
14/60

წითელი ნახევრადტკბილი / Red semisweet
საფერავი მუსკატი/Saperavi Muskati

15/66

ბადაგონი / BADAGONI
თეთრი მშრალი ღვინო / Dry white wine
კახური წარჩინებული / Kaxuri tsarchinebuli

15/66

წითელი მშრალი ღვინო / Red dry wine
კახური წარჩინებული / Kakhuri Tsarchinebuli

მომსახურება / Service 8%

20/97

SANREMO
ცქრიალა ღვინო
SPARKLING WINE
თელიანი ველი
TELIANI VALLEY
1/4 0.750ml

ბრუტი / Brut
ნახევრად ტკბილი / Semi sweet
ნახევრად მშრალი / Semi dry
როზე / Roze

45.00
45.00
45.00
45.00

შამპანიური / CHAMPANGE
MOET
მოეტი იმპერიალი / Moet Imperial
მოეტი ნექტარ იმპერიალი / Moet Nectar Imperial
მოეტ როზე / Moet rose

330.00
330.00
375.00

Vueve Clicquot

465

Dom Perignon
როზე / Rose
ვინტაჟი / Vintage

1870.00
990.00

აპერატივი / APERATIVE
მარტინი როსსო / Martini Rosso
მარტინი ბიანკო / Martini Bianco

ბრენდი / BRANDY
სარაჯიშვილი 5*/Sarajishvili 5*
სარაჯიშვილი VS/Sarajishvili VS
სარაჯიშვილი VSOP/Sarajishvili
სარაჯიშვილი XO /Sarajishvili XO

კონიაკი / COGNAC
ჰენესი VSOP / Hennessy VSOP
ჰენესი XO / Hennessy XO
COURVOISIER VSOP

ვისკი / WHISKY
მაკალანი მწვანე / Macallan green
გლენფიდიჩი / Glenfiddich
გლენმორანჯი / Glenmorangie
ჩივას რეგალი / Chivas regal
12 წლიანი / Chivas regal 12 y.o.
18 წლიანი / Chivas regal 18 y.o.
როიალ სალუტი 21 წლიანი / Royal Salute 21 y.o.

მომსახურება / Service 8%

0,100/1.00ml

11/90
11/90

0.50/0.500ml

10/90
11/110
13/195
32/528

0.50/1.00ml

40/630
127/2540
35/550

0.50/1.00ml

30/485
22/370
20/330

17/255
39/617
110/1815

SANREMO

ჯონი ვოლკერი
Johnnie Walker

0.50/1.00ml

პლატინიუმი 18 წ / Johnnie Walker Platinum 18 y.o
გოლდი / Johnnie Walker Gold

45/714
35/465
115/1915
33/512
20/300
17/265
11/165

Blue label
Green label 15 წლიანი
Double Label
Black label 12 წლიანი
Red Label

16/255
20/300
11/165
14/200
14/200
20/300
15/235
16/250

Jack Daniels 1
Jentleman jack 1
Ballantine’s
Tullamore dew
Jameson
Monkey's shoulder
Gim Beam
Grant’s 12 წლიანი

რომი / RUM
ჰავანა კლუბი 3 წ / Havana Club 3 y.o.
კაპიტან მორგანი / Captain morgan Black
ბაკარდი თეთრი / Bacardi white
ბაკარდი შავი / Bacardi Black
კაჩაცა / Cachaca
შტრო / Stroh
აბსენტი / Absente

ტეკილა / TEQUILA
K.A.H.H ბლანკო / Blanco 0,700
K.A.H.H რეპოსადო / Reposado 0,700
K.A.H.H ანეჯო / Anejo 0,700
ოლმეგა ბლანკო / Olmeca Blanco 1.00
ჰასიენდა სილვერ / HASIENDA SILVER 1.00
მაქსიმო გოლდ / Maxximo gold 1.00
საუზა გოლდი / Sauza Gold 1.00

ჯინი / GIN
ბიფიტერ / Beefeater
გორდონსი / Gordon’s

11/155
11/155
10/150
10/150
12/155
13/200
18/290

0.50/0.700/1.00ml

40/500
25/410
40/500
15/220
14/215
16/242
14/200

0.50/1.00ml

12/155
13/160

მომსახურება / Service 8%

SANREMO

ლიქიორი / LIQUORS
0.50/1.00ml

ბეილისი / Baileys
მალიბუ / Malibu
კალუა / Kahlua
გალიანო / Galliano 0,7
სამბუკა / Sambuca
კუანტრო / Cointreau
ჯაგერმაისტერი / Jagermeister
აპეროლი / Aperol
კამპარი ბიტტერი / Campari Bitter
ამარეტო დისარონო / Amaretto disaronno

არაყი / VODKA
ბელუგა / Beluga
გრეიგუსი / Grey Goose
აბსოლუტი / Absolut
აბსოლუტი კურანტ / Absolut Kurant 1.00
ფინლანდია / Finlandia
ნემიროვი / Nemiroff
ხორბლის / Nemiroff Wheat 0.5
წიწაკის / Nemiroff Pepper
გორალი მასტერი / Goral Vodka Master
კლასიკი / Classic
0.05/0.5/0.7/1.0
ლაიმი / Lime
0.05/0.5/0.7/1.0
გრეიფრუტი / Grapefruit
0.05/0.5/0.7/1.0
სტალიჩნაია / Stolichnaya
ხორტიცია აისი / Hortitsa Ice 0.5
მედოფი როიალ / Medoff Royal 0.5
იენი რაქი / Yeni raki 1.00
იენი რაქი / Yeni raki 0,500

ჭაჭა / Chacha
თელიანი ველი / Teliani valley
ჭაჭა მუხაში / Chacha in oak
ჭაჭა ვერცხლის / Chacha silver

13/182
12/165
13/182
15/225
12/165
14/220
11/155
13/176
11/155
16/242

0,50/0,5/1.00ml

18/165/286
22/121/210
7/77/122
8/127
8/80/110

4/40
6/55/100

8/60/90/110
8/60/90/110
8/60/90/110
7/55/100
7/55
7/45
130
90

0,050/0,500ml

8/80
7/70

შუხმანი / Shuchman
ჭაჭა გოლდი / Chacha gold
ჭაჭა ვერცხლის / Chacha silver

მომსახურება / Service 8%

7/70
6/55

SANREMO
ლუდი / BEER
ჰეინეკენი ბოთლი / Heineken 0.33
აისი /Aisi / 0,5
კორონა ექსტრა / Corona extra 0.350

8
7
15

ჩამოსასხმელი ლუდი / BEER ON TAP
0.500ml

ნატახტარი / Natakhtari
აისი / Aisi
ჰეინიკენი / Heineken
ლოვენბრაუ / lowenbrau
სტელა არტუა / Stella artois
კრომბახერი / Krombacher

11
11
13
13
15
16

კოქტეილი / COCKTAIL
კუბალიბრე / Cuba libre
დაიქირი / Daiquiri
მანჰეტენი / Manhattan
კაიპირინია / Caipirinha
მაი თაი / Mai Tai
მოხიტო / Mojito
პინა კოლადა / Pina colada
ნეგრონი / Negron
პარადაისი / Paradise
თეთრი ქალბატონი / White womens
სისხლიანი მერი / Bloody Mary
კოსმოპოლიტენი / Cosmopolitan
ამერიკანო / Americano
მარგარიტა / Margarita
ტეკილა სანრაისი / Tequila Sunrise
ცისფერი ლაგუნა / Blue lagoon
ლონგ აილენდ ენერჯი / Long island energy
ლონგ აილენდ აისტი / Long island iced tea

17
17
20
17
20
22
22
20
17
17
17
20
20
17
17
20
25
22

უალკოჰოლო კოქტეილი
NON-ALCOHOLIC COCKTAILS
მოჰიტო მარწყვით / Mojito Strawberry
მოჰიტო კლასიკური / Mojito classic
მილქშეიკი / Milkshake
მილქშეიკი მარწყვით / Milkshake with strawberry
პინაკოლადა უაკოლგოლო / Pina colada

მომსახურება / Service 8%

20
18
11
11
16

SANREMO
გამაგრილებელი სასმელები
SOFT DRINKS
სნო / Sno
ბორჯომი / Borjomi
ნაბეღლავი / Nabeglavi
საოჯახო ლიმონათი გრაფინი / Homemade Lemonade
ლიმონათი ყველა სახის / Lemonade
ნატურალური წვენი / Natural fruit juice 0,250/1.00
შვეპს / Schweppes
კოკა-კოლა, ფანტა, სპრაიტი / Coca-cola, Fanta, sprite

4
4
4
15
4
5/15
5
4

ფრეში / FRESH
0,400ml

ფორთოხალი / Orange
ვაშლი მწვანე, წითელი / Apple green, red
ანანასი / Pineapple
სტაფილო / Carrot
კივი / Kiwi
მსხალი / Pear
საზამთრო / Watermelon
ატამი / Peach
ლიმონი / Lemon

14
14
17
14
14
14
14
14
17

ენერგეტიკული სასმელი
ENERGY DRINK
14

რედ-ბული / Red-bull

სიგარეტი / SIGARETS
17
17

პარლამენტი / Parliament
მალბორო / Marlboro

ლუდზე მისაყოლებელი / BEER SNACKS
არაქისი / Peanut
ფისტაშკა / Pistachio

0.125
0.100

მომსახურება / Service 8%

11
17

SANREMO

ნაყინი / ICE-CREAM
შოკოლადის/ვანილი/კარამელი/მარწყვი
Chocolate, vanilla, caramel, strawberry
ნაყინი ხილით / Ice-cream with fruits
ნაყინი სიროპით / Ice-cream with syrup

8
13
11

ჩაი / TEA
ჩაი მწვანე, შავი, ხილის / Tea green, black, fruit
ჩაიდანით (შავი-მწვანე) / Tea in teapot-Black, Green

4
7

ყავა / KOFFEE
ყავა თურქული / Turkish coffee

4

ხსნადი ყავა / Instant coffee (with or without milk)

6

ამერიკანო / Americano

7

ესპრესო / Espresso

7

კაპუჩინო / Cappuccino

7

ცხელი შოკოლადი / Hot chocolate

7

ირლანდიური / Irish Coffee
ლატე მაიკიატო / late macchiato
ცივი ყავა ნაყინით / Iced-Coffe with ice-cream
ცივი ყავა რძით / Iced-Coffe with milk

მომსახურება / Service 8%

22
8
11
9

ÁÀÐ
ÌÅÍÞ

RESTAURANT SANREMO

SANREMO
ღვინო / ВИНО

შუხმანი/ШУХМАН

1/4 0.750ml

თეთრი მშრალი ღვინო / Белое сухое вино
წინანდალი / Цинандали
მწვანე / зеленый
ვინოტერრა რქაწითელი კახური
Винотерра Ркацители кахетинское

9/35
9/35
22/88
9/35

რქაწითელი / Ркацители

თეთრი ნახევრადტკბილი / Белое полусладкое
15/55

ტვიში / Твиши

წითელი მშრალი ღვინო / Красное сухое вино
მუკუზანი / Мукузани
საფერავი / Саперави
ვინოტერრა საფერავი კახური
Винотерра Саперави кахетинское

14/50
11/40
25/120

წითელი ნახევრადტკბილი / Красное полусладкое вино
ქინძმარაული / Киндзмараули
ხვანჭკარა / Хванчкара

14/55
28/110

თელიანი ველი / ТЕЛИАНИ ВЕЛИ
9/35

წინანდალი / Цинандали

15/55

ცოლიკოური / Цоликоури
მანავის მწვანე / Манавис Мцване

9/35

თეთრი ნახევრადტკბილი / Белое полусладкое
15/55

ტვიში / Твиши

წითელი მშრალი ღვინო / Красное сухое вино
11/40
17/55

საფერავი / Саперави
მუკუზანი / Мукузани

წითელი ნახევრადტკბილი
Красное полусладкое вино
ქინძმარაული / Киндзмараули
ხვანჭკარა / Хванчкара

17/60
39/128

ვარდისფერი ნახევრად მშრალი
Розовое полусладкое вино
საფერავი როზე / Саперави Розе
ჩხავერი / Чхавери

მომსახურება / Service 8%

15/45
21/66

SANREMO

მეღვინეობა ხარება / ХАРЕБА
ღვინო ჩამოსახმელი
ВИНО РАЗЛИВНОЕ

1.00ml

15.00
40.00
20.00

რქაწითელი ევროპული/Rkatsiteli/Ркацители
ქინძმარაული/Kindzmarauli/Киндзмараули
საფერავი /Saperavi/Саперави

თელავის მარანი
TELAVIS MARANI
თეთრი მშრალი ღვინო / Белое сухое вино
1/4 0.750ml
წინანდალი / Цинандали
ცოლიკოური / Цоликоури

კონდოლი მწვანე ქისი / Кондоли Мцване Киси
სატრაპეზო 10 ქვევრი / Сатрапезо 10 квеври

11/40
11/40
15/45
35/126

თეთრი ნახევრადტკბილი / Белое полусладкое
15/55

ტვიში/Tvishi/Твиши

წითელი ნახევრადტკბილი / Красное полусладкое вино
11/40
21/66

საფერავი / Саперави
მუკუზანი / Мукузани

სატრაპეზო საფერავი / Сатрапезо Саперави

40/155

წითელი მშრალი ღვინო / Красное сухое вино
15/55
28/110

ქინძმარაული / Киндзмараули
ხვანჭკარა / Хванчкара

თეთრი მშრალი ღვინო/ Белое сухое вино
18/95
14/60

რქაწითელი / Ркацители
კრახუნა / Крахуна

წითელი მშრალი ღვინო / Красное сухое вино
საფერავი ქვევრი / Саперави квеври
თავკვერი / Тавквери

25/115
14/60

წითელი ნახევრადტკბილი / Красное полусладкое вино
საფერავი მუსკატი/Saperavi Muskati/Саперави Мускат

15/66

ბადაგონი / БАДАГОНИ
თეთრი მშრალი ღვინო / Белое сухое вино
კახური წარჩინებული / Кахури Царчинебули

15/66

წითელი მშრალი ღვინო / Красное сухое вино
კახური წარჩინებული / Кахури Царчинебули

მომსახურება / Service 8%

20/97

SANREMO
ცქრიალა ღვინო
ИГРИСТОЕ ВИНО
თელიანი ველი
ТЕЛИАНИ ВЕЛИ
1/4 0.750ml

ბრუტი / Брют
ნახევრად ტკბილი / Полусладкое
ნახევრად მშრალი / Полусухое
როზე / Розе

45.00
45.00
45.00
45.00

შამპანიური / ШАМПАНСКОЕ
MOET
მოეტი იმპერიალი / Моет Империал
მოეტი ნექტარ იმპერიალი / Моет Нектар Империал
მოეტ როზე / Моет Розе

Вдова Клико

330.00
330.00
375.00
465

Дом Периньон
როზე / Розе
ვინტაჟი / Винтаж

1870.00
990.00

აპერატივი / АПЕРИТИВ
მარტინი როსსო / Мартини Россо
მარტინი ბიანკო / Мартини Бьянко

ბრენდი / БРЕНДИ
სარაჯიშვილი 5* / Сараджишвили 5*
სარაჯიშვილი VS / Сараджишвили VS
სარაჯიშვილი VSOP / Сараджишвили VSOP
სარაჯიშვილი XO / Сараджишвили XO 0.7

კონიაკი / КОНЬЯК
ჰენესი VSOP / Хеннесси VSOP
ჰენესი XO / Хеннесси XO
Курвуазье VSOP

ვისკი / ВИСКИ
მაკალანი მწვანე / Маккалан зеленый
გლენფიდიჩი / Гленфидич
გლენმორანჯი / Гленморанж

0,100/1.00ml

11/90
11/90

0.50/0.500ml

10/90
11/110
13/195
32/528

0.50/1.00ml

40/630
127/2540
35/550

0.50/1.00ml

30/485
22/370
20/330

ჩივას რეგალი / Чивас Ригал
12 წლიანი / Чивас Ригал 12
18 წლიანი / Чивас Ригал 18 y.o.

როიალ სალუტი 21 წლიანი / Роял Салют 21 y.o.

მომსახურება / Service 8%

17/255
39/617
110/1815

SANREMO

ჯონი ვოლკერი
Джонни Уокер

0.50/1.00ml

პლატინიუმი 18 წ / Джонни Уокер 18 y.o.
გოლდი / Джонни Уокер Голд
Джонни Уокер Блю Лейбл
Green label 15 წლიანი /Джонни Уокер Грин Лейбл 15 y.o.
Джонни Уокер Дабл Лейбл
Black label 12 წლიანი /Джонни Уокер Блэк Лейбл 12 y.o.
Джонни Уокер Рэд Лейбл
Джек Дэниелс
Джентльмен Джек
Баллантайнс
Талмор Дью
Джемисон
Манки Шолдер
Джим Бим
Grants 12 წლიანი / Грантс 12 y.o.

45/714
35/465
115/1915
33/512
20/300
17/265
11/165
16/255
20/300
11/165
14/200
14/200
20/300
15/235
16/250

რომი / РОМ
ჰავანა კლუბი 3 წ. / Гавана Клуб 3 y.o. Бианко
კაპიტან მორგანი / Капитан Морган черный
ბაკარდი თეთრი / Бакарди белый
ბაკარდი შავი / Бакарди Черный
კაჩაცა / Кашаса
შტრო / Штро
აბსენტი / Абсент

ტეკილა / ТЕКИЛА
K.A.H.H ბლანკო / Бланко 0,700
K.A.H.H რეპოსადო / Репосадо 0,700
K.A.H.H ანეჯო / Аньехо 0,700
ოლმეგა ბლანკო /Ольмека Blanco 1.00
ჰასიენდა სილვერ / Асиенда сильвер 1.00
მაქსიმო გოლდ / Vаксимо голд 1.00
საუზა გოლდი / Сауза Голд 1.00

ჯინი / ДЖИН
ბიფიტერ / Бифитер
გორდონსი / Гордонс

11/155
11/155
10/150
10/150
12/155
13/200
18/290

0.50/0.700/1.00ml

40/500
25/410
40/500
15/220
14/215
16/242
14/200

0.50/1.00ml

12/155
13/160

მომსახურება / Service 8%

SANREMO

ლიქიორი / ЛИКЕРЫ
0.50/1.00ml

ბეილისი / Бейлис
მალიბუ / Малибу
კალუა / Kahlua
გალიანო / Гальяно 0,7
სამბუკა / Самбука
კუანტრო / Куантро
ჯაგერმაისტერი / Ягермайстер
აპეროლი / Апероль Шприц
კამპარი ბიტტერი / Кампари Биттер
ამარეტო დისარონო / Амаретто дисаронно

არაყი / ВОДКА
ბელუგა / Белуга
გრეიგუსი / Грей Гус
აბსოლუტი / Абсолют
აბსოლუტი კურანტ / Абсолют курант 1.00
ფინლანდია / Финляндия
ნემიროვი / Немиров
ხორბლის / Пшеничная 0.5
წიწაკის / Перцовка
გორალი მასტერი / Горал Водка Мастер
კლასიკი /Класик
0.05/0.5/0.7/1.0
ლაიმი / лаймы
0.05/0.5/0.7/1.0
გრეიფრუტი / Грейпфрут
0.05/0.5/0.7/1.0
სტალიჩნაია / Столичная
ხორტიცია აისი / Хортица Айс 0.5
მედოფი როიალ / Медофф Роял 0.5
იენი რაქი / Йени раки 1.00
იენი რაქი / Йени раки 0,500

ჭაჭა / Чача
თელიანი ველი / Телиани вели
ჭაჭა მუხაში / Чача выдержанная в дубовых бочках
ჭაჭა ვერცხლის / Чача серебрянная

13/182
12/165
13/182
15/225
12/165
14/220
11/155
13/176
11/155
16/242

0,50/0,5/1.00ml

18/165/286
22/121/210
7/77/122
8/127
8/80/110

4/40
6/55/100

8/60/90/110
8/60/90/110
8/60/90/110
7/55/100
7/55
7/45
130
90

0,050/0,500ml

8/80
7/70

შუხმანი / Шухман
ჭაჭა გოლდი / Чача Голд
ჭაჭა ვერცხლის / Чача Сильвер

მომსახურება / Service 8%

7/70
6/55

SANREMO
ლუდი / ПИВО
ჰეინეკენი ბოთლი / Хайнекен бутылочное 0.33
აისი / Аиси бутылочное 0,5
კორონა ექსტრა / Корона екстра 0.350

8
7
15

ჩამოსასხმელი ლუდი / ПИВО РАЗЛИВНОЕ
0.500ml

ნატახტარი / Натахтари
აისი / Аиси
ჰეინიკენი / Хайнекен
ლოვენბრაუ / Ловенбрау
სტელა არტუა / Стелла Артуа
კრომბახერი / Кромбахер

11
11
13
13
15
16

კოქტეილი / КОКТЕЙЛИ
კუბალიბრე / Кубалибре
დაიქირი / Дайкири
მანჰეტენი / Манхетен
კაიპირინია / Кайпиринья
მაი თაი / Май тай
მოხიტო / Мохито
პინა კოლადა / Пина Колада
ნეგრონი / Негрони
პარადაისი / Парадис
თეთრი ქალბატონი / Вайт вумен
სისხლიანი მერი / Кровавая Мэри
კოსმოპოლიტენი / Космополитэн
ამერიკანო / Американо
მარგარიტა / Маргарита
ტეკილა სანრაისი / Текила санрайс
ცისფერი ლაგუნა / Голубая Лагуна
ლონგ აილენდ ენერჯი / Лонг айленд энерджи
ლონგ აილენდ აისტი / Лонг айленд айсти

17
17
20
17
20
22
22
20
17
17
17
20
20
17
17
20
25
22

უალკოჰოლო კოქტეილი
БЕЗАЛКО. КОКТЕЙЛИ
მოხიტო მარწყვით / Мохито клубничный
მოხიტო კლასიკური / Мохито классический
მილქშეიკი / Милкшейк сникерс
მილქშეიკი მარწყვით /Милшейк клубничный
პინაკოლადა უაკოლგოლო / Пина Колада безалкогольная

მომსახურება / Service 8%

20
18
11
11
16

SANREMO

გამაგრილებელი სასმელები
ПРОХЛАДИТ. НАПИТКИ
სნო / Сно
ბორჯომი / Боржоми
ნაბეღლავი / Набеглави
საოჯახო ლიმონათი გრაფინი / Домашний лимонад графин
ლიმონათი ყველა სახის / Лимонад в ассортименте
ნატურალური წვენი / Сок натуральный в ассортименте 0,250/1.00

შვეპს / Швепс
კოკა-კოლა, ფანტა, სპრაიტი / Кока-кола, фанта, спрайт

4
4
4
15
4
5/15
5
4

ფრეში / ФРЕШИ
0,400ml

ფორთოხალი/Апельсин
ვაშლი მწვანე, წითელი / Яблоко зеленое, красное
ანანასი / Ананас
სტაფილო / Морковь
კივი / Киви
მსხალი / Груша
საზამთრო / Арбуз
ატამი / Персик
ლიმონი / Лимон

14
14
17
14
14
14
14
14
17

ენერგეტიკული სასმელი
ЭНЕРГЕТ. НАПИТКИ
14

რედ-ბული / Ред Булл

სიგარეტი / СИГАРЕТЫ
პარლამენტი / Парламент
მალბორო / Мальборо

17
17

ლუდზე მისაყოლებელი / ЗАКУСКА К ПИВУ
არაქისი / Арахис
0.125
ფისტაშკა / Фисташки 0.100

მომსახურება / Service 8%

11
17

SANREMO

ნაყინი / МОРОЖЕНОЕ
შოკოლადის/ვანილი/კარამელი/მარწყვი
Шоколадное,карамельное,клубничное
ნაყინი ხილით / Мороженое фруктовое
ნაყინი სიროპით / Мороженое с сиропом

8
13
11

ჩაი / ЧАЙ
ჩაი მწვანე, შავი, ხილის / Чай зеленый, черный, фруктовый
ჩაიდანით (შავი-მწვანე) / Чай заварной Черный/Зеленый

4
7

ყავა / КОФЕ
ყავა თურქული / Кофе по турецки

4

ხსნადი ყავა / Кофе растворимый

6

ამერიკანო / Американо

7

ესპრესო / Эспрессо

7

კაპუჩინო / Капучино

7

ცხელი შოკოლადი / Горячий шоколад

7

ირლანდიური / Ирландский кофе
ლატე მაიკიატო / Макиато
ცივი ყავა ნაყინით / Холодный кофе с мороженым
ცივი ყავა რძით / Холодный кофе с молоком

მომსახურება / Service 8%

22
8
11
9

