Սպասարկման վճար 10%
За обслуживание 10%

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

4500

Àññîðòè èç îâîùåé ñ ñîóñîì òàðòàð

ìîðêîâü, ïîìèäîðû ÷åððè, áîëãàðñêèé ïåðåö,
êðàñíûé ðåäèñ, áðîêêîëè, îãóðåö,
çåëåíàÿ ôàñîëü

Մսի տեսականի

սալյամի միլանո, կապոկոլլո, չորիզո,
պրոշուտտո դի պարմա

8500

Ìÿñíîå àññîðòè

ñàëÿìè ìèëàíî, êàïîêîëëî, ÷îðèçî,
ïðîøóòòî äè ïàðìà

Պանրի տեսականի

կամամբեր, պարմեզան, պեկորինո, ռոքֆոր

7900

Ñûðíîå àññîðòè

êàìàìáåð, ïàðìåçàí, ïåêîðèíî, ðîêôîð

Նյուաժ-մածուն

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

3900

Íþàæ-ìàöîíè

áîëãàðñêèé ïåðåö, ïîìèäîðû ÷åððè, ñöåæåííûé
ìàöîíè, ìîöàðåëëà, áàçèëèêîâîå ìàñëî, ñîóñ ïåñòî

Սև ձկնկիթ

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

68000

×åðíàÿ èêðà

÷åðíàÿ èêðà áåëóãè, áîðîäèíñêèé õëåá, êðåì
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, àïåëüñèíîâàÿ öåäðà

Բիֆ թարթար պարմեզանի կրեմով

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

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

Ðîñòáèô
ñ ñîóñîì èç òóíöà

áèô ñòðèïëîéí, êàïåðñû,
ñóøåíûå ïîìèäîðû, ñîóñ
èç òóíöà

4500
Բիֆ կարպաչչո
մանանեխի կրեմով

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

Áèô êàðïà÷÷î ñ
ãîð÷è÷íûì êðåìîì

4500

Áèô òàðòàð ñ êðåìîì èç ïàðìåçàíà

áèô òåíäåðëîéí, êðåì èç êîï÷åíîãî ïàðìåçàíà,
ñîëåíûé îãóðåö, êàïåðñû, ôèðìåííûé ñîóñ

Թունայի տատակի յուզու սոուսով

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

6800

Òàòàêè èç òóíöà ñ ñîóñîì þçó

òóíåö áëþôèí, ìàðèíîâàííûé ÿè÷íûé æåëòîê,
êóíæóòíîå ìàñëî, ñîóñ þçó

Սաղմոնի կարպաչչո պարմեզանի կրեմով

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

6600

Êàðïà÷÷î èç ëîñîñÿ ñ êðåìîì èç ïàðìåçàíà
ëîñîñü, ÷åðíûé ñíåã (÷åðíûå îëèâêè,
áîðîäèíñêèé õëåá), ñóøåíûå ïîìèäîðû,
êðåì èç ïàðìåçàíà

áèô òåíäåðëîéí, ðóêêîëà,
ïàðìåçàí, ãîð÷è÷íûé
êðåì, áàëüçàìè÷åñêèé
äðåññèíã

Հնդկահավի ֆիլե թունայի սոուսով

4500

ôèëå èíäåéêè, ïîìèäîðû ÷åððè, îëèâêè
êàëàìàòà, àðòèøîê

ÑÝ¹Ï³Ñ³íÇ ýÇÉ», ã»ññÇ ÉáÉÇÏ, Ï³É³Ù³ï³
ÓÇÃ³åïáõÕ, ³ñïÇßáÏ

Ôèëå èíäåéêè ñ ñîóñîì èç òóíöà

4800

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

9900

Òàðòàð ñ òóíöîì è êðàá

òóíåö, êðàá, àâîêàäî, èìáèðíûé ñîóñ, ñîóñ èç
õàëàïåíüî, ñîóñ èç ïàïðèêè, ìàðèíîâàííûé ðåäèñ

ԱՂՑԱՆՆԵՐ
ÑÀËÀÒÛ
Սաղմոն գրավլաքս մարգարտե սոխով

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

4400

Ëîñîñü ãðàâëàêñ ñ æåì÷óæíûì ëóêîì

ëîñîñü, îãóðåö, êðàñíûé ðåäèñ, æåì÷óæíûé ëóê,
óêðîïíîå ìàñëî, ñûðíûé ìóññ

Բազուկով աղցան թխկու սոուսով

4500

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

Ñàëàò èç ñâåêëû ñ êëåíîâûì ñîóñîì

ñâåêëà, ñïàðæà, ãðåöêèé îðåõ, êðåì èç ôåòû, ñîóñ
èç êëåíîâîãî ñèðîïà, áàëüçàìè÷åñêèé äðåññèíã

Ռոստբիֆ վարունգով
և թայլանդական սոուսով

3800

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

Ðîñòáèô ñ îãóðöîì è òàéñêèì ñîóñîì
áèô ñòðèïëîéí, îãóðåö, ïîìèäîðû ÷åððè,
ëèñòüÿ êîðèàíäðà, òàéñêèé ñîóñ

Լոլիկով աղցան
ոչխարի պանրի
էսպումայով

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

Ñàëàò èç ïîìèäîðîâ
ñ ýñïóìîé èç
îâå÷üåãî ñûðà

ïîìèäîðû, áîëãàðñêèé
ïåðåö íà ãèðëå, ýñïóìà
èç îâå÷üåãî ñûðà, êàïåðñû,
áàçèëèêîâîå ìàñëî, ñîóñ
öèòðîíåò

3500
Սթեյք պանրային
սոուսով

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

Ñòåéê ñ ñûðíûì
ñîóñîì

Մանրածովախեցգետնով աղցան
ասիական սոուսով

5400

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

Ñàëàò èç êðåâåòîê ñ àçèàòñêèì ñîóñîì
êðåâåòêè, îãóðåö, çåëåíûé ëóê, ëèñòüÿ
êîðèàíäðà, êóíæóòíîå ìàñëî, àçèàòñêèé ñîóñ

Թունայով և ավոկադոյով աղցան

8500

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

Ñàëàò ñ òóíöîì è àâîêàäî

òóíåö áëþôèí, àâîêàäî, ïîìèäîðû ÷åððè,
ïåðåïåëèíîå ÿéöî, îëèâêè, ñîóñ èç òóíöà,
áàëüçàìè÷åñêèé äðåññèíã

Օձաձկով և ստրաչատելլայով

6900

օձաձուկ, ստրաչատելլա պանիր, վարունգ, գետնանուշ,
ունագի սոուս

Ñ óãðåì è ñòðà÷àòåëëîé

óãîðü, ñûð ñòðà÷àòåëëà, îãóðöû, àðàõèñ, ñîóñ
óíàãè

ñêåðò, âåøåíêà, ïîìèäîðû
÷åððè, ìàðèíîâàííàÿ
êóêóðóçà, êàáà÷êè, ìèêññàëàò, ñûðíûé ñîóñ

Աղցան բադի ֆիլեով

3500

ôèëå óòêè, ìàðèíîâàííàÿ ãðóøà, ìèêñ-ñàëàò,
ðîêôîð, êëþêâåííûé ñîóñ

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

Ñàëàò ñ óòèíûì ôèëå

5200

ԱՊՈՒՐՆԵՐ
ÑÓÏÛ
Մածունի ապուր
վարունգի սֆերայով

2200

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

Ñóï èç ìàöîíè
ñ îãóðå÷íîé ñôåðîé

ìàöîíè, áîòòàðãà èç êîï÷åíîãî ìàðèíîâàííîãî
æåëòêà, óêðîïíîå ìàñëî, îãóðå÷íàÿ ñôåðà

Դդումով կրեմ-ապուր՝ պրոշուտտոյով

2300

դդում, դդմի սերմերից հալվա, պրոշուտտո,
տրյուֆելի փրփուր

Òûêâåííûé êðåì-ñóï ñ ïðîøóòòî
òûêâà, õàëâà èç òûêâåííûõ ñåìå÷åê,
ïðîøóòòî, òðþôåëüíàÿ ïåíà

Ավելուկով ապուր՝ կոճապղպեղով

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

2300

Ñóï èç àâåëóêà ñ èìáèðåì

àâåëóê, êóðèíîå ìÿñî, èìáèðü, ñîåâûé ñîóñ,
ïåñòî èç ýñòðàãîíà

ՏԱՔ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐ
ÃÎÐß×ÈÅ ÁËÞÄÀ
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

Ôèëå ôîðåëè ñ
ãðèáàìè ìóýð è
êóíæóòíûì ñîóñîì
ôèëå ôîðåëè, ãðèáû ìóýð,
êóíæóò, ìèöóêàí, ñîåâûé
ñîóñ

Áàðàíèíà ñ ïàðìàíòüå èç ñåëüäåðåÿ
áàðàíèíà, êàðòîôåëüíûé ãðàòåí äîôèíóà,
ïàðìàíòüå èç ñåëüäåðåÿ, ÷åñíî÷íûé êðåì,
ôèðìåííûé ñîóñ

Բադի կոնֆի գետնախնձորի
պարմանտիեով

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

Óòèíîå êîíôè ñ ïàðìàíòüå
èç òîïèíàìáóðà

7200

óòèíàÿ íîæêà, êàðòîôåëüíûå êðîêåòû,
ïàðìàíòüå èç òîïèíàìáóðà, ÿáëî÷íûé êðåì,
ìåäîâûé ñîóñ

Ութոտնուկ չորիզոյի
կրեմով և ախի
սոուսով

Հավի ճուտ հաճարի ռիզոտտոյով

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

Îñüìèíîã ñ êðåìîì
÷îðèçî è ñîóñîì àõè
îñüìèíîã, êàðòîôåëüíûé
êðåì ñ ÷îðèçî, ÷åñíî÷íûé
êðåì, ñîóñ æåëòîãî ïåðöà,
ñîóñ êèì÷è

13500

8200

4900

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

Öûïëåíîê ñ ðèçîòòî èç ïîëáû

öûïëåíîê, ðèçîòòî èç ïîëáû, ïîìèäîðû ÷åððè, ìóññ
èç ïàðìåçàíà, óêðîïíîå ìàñëî, òðþôåëíîå ìàñëî

Սիգ մյուսլիի էսպումայով

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

Ñèã ñ ýñïóìîé èç ìþñëè

ñåâàíñêèé ñèã, ðèçîòòî ñî øïèíàòîì,
ýñïóìà èç ìþñëè, áàçèëèêîâîå ìàñëî,
ïåñòî èç ýñòðàãîíà

5500

Սաղմոնի ֆիլե
ծաղկակաղամբի պարմանտիեով

11000

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

Ôèëå ëîñîñÿ ñ ïàðìàíòüå
èç öâåòíîé êàïóñòû

ôèëå ëîñîñÿ, ìîðêîâíûé ãðàòåí, ïàðìàíòüå
èç öâåòíîé êàïóñòû, óêðîïíîå ìàñëî,
óñòðè÷íûé ñîóñ

Ֆիլե-մինյոն ֆրենչ գարդեն-պյուրեով

6900

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

Ôèëå-ìèíüîí
ñ ôðåí÷ ãàðäåí-ïþðå

áèô ôèëå-ìèíüîí, ãðèáû âåøåíêè, ôðåí÷
ãàðäåí-ïþðå, ðîçìàðèí, ÷åñíî÷íûé êðåì,
áàçèëèêîâîå ìàñëî, ôèðìåííûé ñîóñ

Սև ֆիլե-մինյոն սոխի էսպումայով

7400

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

×åðíûé ôèëå-ìèíüîí
ñ ýñïóìîé èç ëóêà

áèô ôèëå-ìèíüîí, ýñïóìà èç áåëîãî ëóêà,
ëóêîâûå ÷èïñû, ôèðìåííûé ñîóñ,
òðþôåëüíîå ìàñëî, óêðîïíîå ìàñëî

ԳՐԻԼ ՀՈՍՊԵՐ
ÃÐÈËÜ ÕÎÑÏÅÐ

ՍՈՈՒՍՆԵՐ
ÑÎÓÑÛ
Բուլղարական պղպեղի սալսա

Հավի ճուտ
Öûïëåíîê

4200

Թունայի սթեյք
Ñòåéê òóíöà

12200

Ծովախեցգետին
Êðåâåòêè

12300

Դորադո
Äîðàäî

7200

Պրայմ Ռիբայ սթեյք
Ñòåéê ïðàéì ðèáàé

31000

Թենդերլոյն սթեյք
Ñòåéê òåíäåðëîéí

18500

Սթրիփլոյն սթեյք

20100

Ñàëüñà èç áîëãàðñêîãî ïåðöà

Սնկով սոուս
Ãðèáíîé ñîóñ

Լոլիկի սալսա
Ñàëüñà èç ïîìèäîðîâ

Թարխունի պեստո
Ïåñòî èç ýñòðàãîíà

Բլյու չիզ սոուս
Ñîóñ áëþ ÷èç

Դեմիգլաս սոուս

Ñòåéê ñòðèïëîéí

Ñîóñ äåìèãëàñ

800 - 1200

Խոզի չալաղաջ
Ñâèíàÿ êîðåéêà

6500

ԽԱՎԱՐՏՆԵՐ
ÃÀÐÍÈÐÛ
Կանարյան կարտոֆիլ
Êàíàðñêèé êàðòîôåëü

1300

Պոմ պյուրե
Ïîì ïþðå

1100

Վայրի բրինձ
Äèêèé ðèñ

2900

Գրիլ բանջարեղեն
Îâîùè íà ãðèëå

2400

Ծնեբեկ
Ñïàðæà

6800

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

7600

Ïàííà Êîòòà ñ ìàëèíîâûì ãðàíèòå
âàíèëüíàÿ ïàííà êîòòà, êóëè èç ìàëèíû,
ìàëèíîâîå ãðàíèòå

Էսպրեսո
սրճային մուս, կարամել, կարամելիզացված նուշ,
սրճային էսպումա

3500

Ýñïðåññî
êîôåéíûé ìóññ, êàðàìåëü, êàðàìåëèçèðîâàííûé
ìèíäàëü, êîôåéíàÿ ýñïóìà

Պոմ ռուժ
ընկույզով մուս, խնձորի միջուկ

3500

Ïîì ðóæ
îðåõîâûé ìóññ, ÿáëî÷íàÿ íà÷èíêà

Շոկոլադե սիգարներ

4500

շոկոլադե կրեմոքս,
նուշով խրթխրթան շերտ

Øîêîëàäíûå ñèãàðû

øîêîëàäíîå êðåìþ,
õðóñòÿùèé ñëîé ñ ìèíäàëåì

Մրգի տեսականի
Ôðóêòîâîå àññîðòè

15000

