Սպասարկման վճար 10%

10% service charge

ՆԱԽՈՒՏԵՍՏՆԵՐ
APPETIZERS
Բանջարեղենի տեսականի թարթար սոուսով
գազար, չերրի լոլիկ, բուլղարական պղպեղ, բոլոկի,
բրոկկոլի, վարունգ, կանաչ լոբի

4500

Vegetable platter with tartare sauce
carrot, cherry tomato, bell pepper,
red radish, broccoli, cucumber,
green bean

Մսի տեսականի

սալյամի միլանո, կապոկոլլո, չորիզո,
պրոշուտտո դի պարմա

8500

Meat platter

salami milano, capocollo, chorizo,
prosciutto di parma

Պանրի տեսականի

կամամբեր, պարմեզան, պեկորինո, ռոքֆոր

7900

Cheese platter

camembert, parmesan, pecorino, roquefort

Նյուաժ-մածուն

բուլղարական պղպեղ, չերրի լոլիկ, քամած մածուն,
մոցարելլա, բազիլիկի բուսայուղ, պեստո սոուս

3900

Nuage-matzoon

bell pepper, cherry tomato, strained matzoon,
mozzarella, basil oil, pesto sauce

Սև ձկնկիթ

բելուգայի սև ձկնկիթ, հաց բորոդինսկի, կարագի կրեմ,
նարնջի կեղև

68000

Black caviar

beluga black caviar, borodinsky rye bread,
creamy butter, orange zest

Բիֆ թարթար պարմեզանի կրեմով

բիֆ թենդերլոյն, ապխտած պարմեզանի կրեմ,
թթու վարունգ, կապերս, ֆիրմային սոուս

Ռոստբիֆ
թունայի սոուսով
բիֆ սթրիփլոյն, կապերս,
չորալոլիկ, թունայի սոուս

Roast beef
with tuna sauce

beef striploin, capers,
dried tomatoes,
tuna sauce

4500
Բիֆ կարպաչչո
մանանեխի կրեմով

բիֆ թենդերլոյն, ռուկոլա,
պարմեզան, մանանեխի կրեմ,
բալզամիկի դրեսինգ

Beef carpaccio with
mustard cream sauce

4500

Beef tartare with parmesan cream sauce
beef tenderloin, smoked parmesan cream sauce,
pickled cucumber, capers, special sauce

Թունայի տատակի յուզու սոուսով

թունա բլյուֆին, մարինացված հավկիթի դեղնուց,
քունջութի բուսայուղ, յուզու սոուս

6800

Tuna tataki with yuzu sauce

bluefin tuna, marinated egg yolk, sesame oil,
yuzu sauce

Սաղմոնի կարպաչչո պարմեզանի կրեմով

սաղմոն, սև ձյուն (սև ձիթապտուղ, բորոդինսկի հաց),
չորալոլիկ, պարմեզանի կրեմ

6600

Salmon carpaccio with parmesan cream sauce
salmon, black snow (black olives,
borodinsky rye bread), dried tomatoes,
parmesan cream sauce

beef tenderloin, arugula,
parmesan, mustard cream
sauce, balsamic vinegar
dressing

Հնդկահավի ֆիլե թունայի սոուսով

4500

turkey fillet, cherry tomato,
kalamata olives, artichoke
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Turkey fillet with tuna sauce

4800

Թարթար թունայով և ծովախեցգետին
թունա, ծովախեցգետին, ավոկադո, կոճապղպեղի
սոուս, հալապենոյի սոուս, պապրիկայի սոուս,
մարինացված բոլոկի

9900

Tartar with tuna and crab

tuna, crab, avocado, ginger sauce, jalapeno sauce,
paprika sauce, pickled radish

ԱՂՑԱՆՆԵՐ
SALADS
Սաղմոն գրավլաքս մարգարտե սոխով

սաղմոն, վարունգ, բոլոկի, մարգարտե սոխ, սամիթի
բուսայուղ, պանրային մուս

4400

Salmon gravlax with pearl onions
salmon, cucumber, red radish, pearl onion,
dill oil, cheese mousse

Բազուկով աղցան թխկու սոուսով

4500

բազուկ, ծնեբեկ, ընկույզ, ֆետայի կրեմ,
թխկու սոուս, բալզամիկի դրեսինգ

Beet salad with maple sauce

beet, asparagus, walnut, feta cream sauce,
maple sauce, balsamic vinegar dressing

Ռոստբիֆ վարունգով
և թայլանդական սոուսով

3800

բիֆ սթրիփլոյն, վարունգ, չերրի լոլիկ, համեմի
տերևներ, թայլանդական սոուս

Roast beef with cucumber and thai sauce
beef striploin, cucumber, cherry tomato,
coriander leaves, thai sauce

Լոլիկով աղցան
ոչխարի պանրի
էսպումայով

լոլիկ, խորոված բուլղարական
պղպեղ, ոչխարի պանրի
էսպումա, կապերս, բազիլիկի
բուսայուղ, ցիտրոնետ սոուս

Tomato salad
with sheep milk
cheese espuma
tomato, grilled bell
pepper, sheep milk
cheese espuma,
capers, basil oil,
citronette sauce

3500
Սթեյք պանրային
սոուսով

սքըրթ, կախասունկ,
չերրի լոլիկ, մարինացված
եգիպտացորեն, դդմիկ,
հազարի միքս, պանրային
սոուս

Steak with
cheese sauce

Մանրածովախեցգետնով աղցան
ասիական սոուսով

5400

մանրածովախեցգետին, վարունգ, կանաչ սոխ,
համեմի տերևներ, քունջութի բուսայուղ,
ասիական սոուս

Shrimp salad with asian sauce
shrimp, cucumber, green onion, coriander leaves,
sesame oil, asian sauce

Թունայով և ավոկադոյով աղցան

8500

թունա բլյուֆին, ավոկադո, չերրի լոլիկ, լորի ձու,
ձիթապտուղ, թունայի սոուս, բալզամիկի դրեսինգ

Tuna and avocado salad

bluefin tuna, avocado, cherry tomato,
quail egg, olives, tuna sauce,
balsamic vinegar dressing

Օձաձկով և ստրաչատելլայով

6900

օձաձուկ, ստրաչատելլա պանիր, վարունգ, գետնանուշ,
ունագի սոուս

With eel and stracciatella

eel, stracciatella cheese, cucumber, peanut, unagi
sauce

skirt, oyster mushroom,
cherry tomato, pickled corn,
zucchini, mix-salad, cheese
sauce

Աղցան բադի ֆիլեով

3500

duck fillet, pickled pear, mix-salad, roquefort,
cranberry sauce

բադի ֆիլե, մարինացված տանձ, հազարի միքս,
ռոքֆոր, լոռամրգի սոուս

Salad with duck fillet

5200

ԱՊՈՒՐՆԵՐ
SOUPS
Մածունի ապուր
վարունգի սֆերայով

2200

մածուն, ծխեցված և մարինացված հավկիթի դեղնուցի
բոտտարգա, սամիթի բուսայուղ, վարունգի սֆերա

Matzoon soup
with cucumber sphere

matzoon, smoked cured egg yolk bottarga,
dill oil, cucumber sphere

Դդումով կրեմ-ապուր՝ պրոշուտտոյով

2300

դդում, դդմի սերմերից հալվա, պրոշուտտո,
տրյուֆելի փրփուր

Pumpkin creamsoup with prosciutto
pumpkin, pumpkin seed halva, prosciutto,
truffle foam

Ավելուկով ապուր՝ կոճապղպեղով

ավելուկ, հավի միս, կոճապղպեղ, սոյայի սոուս,
թարխունի պեստո

2300

Aveluk soup with ginger

aveluk, chicken, ginger, soy sauce,
tarragon pesto

ՏԱՔ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐ
MAIN DISHES
Գառը նեխուրի պարմանտիեով

8800

գառան միս, կարտոֆիլի գրատեն դոֆինուա, նեխուրի
պարմանտիե, սխտորի կրեմ, ֆիրմային սոուս

Իշխանի ֆիլե մուեր
սնկով և քունջութի
սոուսով
իշխանի ֆիլե, սունկ մուեր,
քունջութ, միցուկան, սոյայի
սոուս

Trout fillet with muer
mushroom and sesame
sauce
trout fillet, muer mushrooms,
sesame, mitsukan,
soy sauce

Lamb with celery parmentier
lamb, potato gratin dauphinois,
celery parmentier, garlic cream sauce,
special sauce

Բադի կոնֆի գետնախնձորի
պարմանտիեով

բադի ազդրամիս, կարտոֆիլով կրոկետ, գետնախնձորի
պարմանտիե, խնձորի կրեմ, մեղրային սոուս

Duck confit with jerusalem
artichoke parmentier

7200

duck leg, potato croquette, jerusalem artichoke
parmentier, apple cream sauce,
honey sauce

Ութոտնուկ չորիզոյի
կրեմով և ախի
սոուսով

Հավի ճուտ հաճարի ռիզոտտոյով

ութոտնուկ, չորիզոյի և
կարտոֆիլի կրեմ, սխտորի
կրեմ, դեղին պղպեղի սոուս,
կիմչի սոուս

Octopus with chorizo
cream and ahi sauce
octopus, chorizo and potato
cream, garlic cream,
yellow pepper sauce,
kimchi sauce

13500

8200

4900

հավի ճուտ, հաճարի ռիզոտտո, չերրի լոլիկ, պարմեզանի
մուս, սամիթի բուսայուղ, տրյուֆելի բուսայուղ

Chick with emmer wheat risotto

chick, emmer wheat risotto, cherry tomato,
parmesan mousse, dill oil, truffle oil

Սիգ մյուսլիի էսպումայով

Սևանի սիգ, սպանախով ռիզոտտո, մյուսլիի էսպումա,
բազիլիկի բուսայուղ, թարխունի պեստո

Whitefish with muesli espuma
whitefish from Sevan, spinach risotto,
muesli espuma, basil oil,
tarragon pesto

5500

Սաղմոնի ֆիլե
ծաղկակաղամբի պարմանտիեով

11000

սաղմոնի ֆիլե, գազարի գրատեն, ծաղկակաղամբի
պարմանտիե, սամիթի բուսայուղ, ոստրեի սոուս

Salmon fillet
with cauliflower parmentier
salmon fillet, carrot gratin,
cauliflower parmentier, dill oil,
oyster sauce

Ֆիլե-մինյոն ֆրենչ գարդեն-պյուրեով

6900

բիֆ ֆիլե-մինյոն, կախասունկ, ֆրենչ գարդեն-պյուրե,
ռոզմարին, սխտորի կրեմ, բազիլիկի բուսայուղ,
ֆիրմային սոուս

Filet mignon
with french garden-purée

beef filet mignon, օyster mushroom,
french garden-purée, rosemary, creamy garlic sauce,
basil oil, special sauce

Սև ֆիլե-մինյոն սոխի էսպումայով

7400

բիֆ ֆիլե-մինյոն, սպիտակ սոխի էսպումա,
սոխի չիպս, ֆիրմային սոուս, տրյուֆելի բուսայուղ,
սամիթի բուսայուղ

Black filet mignon
with onion espuma

beef filet mignon, white onion espuma,
onion chips, special sauce,
truffle oil, dill oil

ԳՐԻԼ ՀՈՍՊԵՐ
JOSPER GRILL

ՍՈՈՒՍՆԵՐ
SAUCES
Բուլղարական պղպեղի սալսա

Հավի ճուտ
Chick

4200

Թունայի սթեյք
Tuna steak

12200

Ծովախեցգետին
Shrimp

12300

Դորադո
Dorado

7200

Պրայմ Ռիբայ սթեյք
Prime Ribeye steak

31000

Թենդերլոյն սթեյք

18500

Bell pepper salsa
Սնկով սոուս

Mushroom sauce
Լոլիկի սալսա

Tomato salsa
Թարխունի պեստո

Estragon pesto
Բլյու չիզ սոուս

Blue cheese sauce
Դեմիգլաս սոուս

Tenderloin steak
Սթրիփլոյն սթեյք
Striploin steak

20100

Խոզի չալաղաջ
Pork loin

6500

Demi-glace sauce

800 - 1200

ԽԱՎԱՐՏՆԵՐ
SIDE DISHES
Կանարյան կարտոֆիլ
Canarian potatoes

1300

Պոմ պյուրե
Pomme purée

1100

Վայրի բրինձ
Wild rice

2900

Գրիլ բանջարեղեն
Grilled vegetables

2400

Ծնեբեկ
Asparagus

6800

ԱՂԱՆԴԵՐ
DESSERTS
Պանա Կոտա ազնվամորու գրանիտեով
վանիլային պանա կոտա, ազնվամորու կուլի,
ազնվամորու գրանիտե

7600

Panna Cotta with raspberry granité
vanilla panna cotta, raspberry coulis,
raspberry granité

Էսպրեսո
սրճային մուս, կարամել, կարամելիզացված նուշ,
սրճային էսպումա

3500

Espresso
coffee mousse, caramel, caramelized almonds,
coffee espuma

Պոմ ռուժ
ընկույզով մուս, խնձորի միջուկ

3500

Pomme rouge
walnut mousse, apple filling

Շոկոլադե սիգարներ

4500

շոկոլադե կրեմոքս,
նուշով խրթխրթան շերտ

Chocolate cigars
chocolate crémeux,
crunchy almond layer

Մրգի տեսականի
Fruit platter

15000

