
მენიუ Menu



თუ გაქვთ  მენიუში არსებულ რომელიმე პროდუქტზე

ალერგია ან/და იმყოფებით გარკვეულ დიეტაზე,

გთხოვთ, შეკვეთის დაწყებამდე გააფრთხილეთ

მომსახურე პერსონალი .

მენიუში ფასები მოცემულია ლარში და მოიცავს დღგ-ს.

If you are concerned about food allergies or any dietary

requirements, please, alert service team prior to ordering.

Prices are given in Georgian Lari and include VAT. 



ბამბუკის სალათა
Bamboo Salad   24,00 ₾

სტარტერი Starters
ევროპული ყველის დაფა
European Cheese Assortment 

ქართული ყველის დაფა
Georgian Cheese Assortment 

გამომცხვარი ღორის ფილე 
ჯანჯაფილის და ნივრის სოუსით 

48,00 ₾

32,00 ₾

Baked Pork with ginger and garlic sauce 
37,00 ₾

ბრუსკეტას დაფა
Bruschetta Plate 28,00 ₾

მჟავეულის ასორტი
Assorted Pickles

14,00 ₾

ქართული ფხალის ასორტი 
Georgian Pkhali (Vegetable with nuts & spices) 26,00 ₾

ქართული სალათა ნიგვზით
Georgian Salad with Nuts  18,00 ₾

ქართული სალათა
Georgian Salad (Cucumber, tomato with greens) 16,00 ₾

შავი ზღვის ორაგულის სალათა
Black Sea Salmon Salad    

ხორცის სალათა აზიურად
Asian style Meat salad 

კრევეტების სალათა

49,00 ₾

45,00 ₾

Salad with Shrimps   39,00 ₾

ბერძნული სალათა 28,00 ₾

ცეზარი ქათმით
Caesar with Chicken 

27,00 ₾

Greek Salad  

ციტრუსის სალათა 22,00 ₾
Citrus Salad 

სალათები Salads



25,00 ₾

20,00 ₾

16,00 ₾

15,00 ₾

57,00 ₾

წვნიანი Soups
ზღვისპროდუქტების ცხარე წვნიანი
Seafood  Spicy Soup

სოკოს კრემსუპი
Mushroom Cream Soup 

ჩიხირთმა (საფირმო)
„Chikhirtma“  Special (Georgian Traditional Soup 
with Chicken & egg) 

გოგრის კრემსუპი
Pumpkin Cream Soup 

ბოსტნეულის წვნიანი
Vegetable Soup 

18,00 ₾

ზღვისპროდუქტები Seafood
შავი ზღვის ორაგული გრილზე
Black sea salmon on the grill 

სიბასი ( ლავრაკი - შავი ზღვის)

დორადო
Dorado

ხრაშუნა კრევეტები ჩილიმაიოს სოუსით

ხონთქარი (ბარაბულკა)
Red Mullet

Black Sea Seabass

Crispy Shrimps with Chili Mayo sauce

აჭარის კალმახი
Trout  of Adjara

შავი ზღვის მიდიები ჯანჯაფილის და
ლიმნის სოუსით
Black See Mussels with Ginger & Lemon sauce      

56,00 ₾

56,00 ₾

35,00 ₾

33,00 ₾

32,00 ₾

სტავრიდა
Mackerel  (Scad Fish) 29,00 ₾

30,00 ₾



ცხელი კერძები Hot Dishes
წიწილა ტაბაკა
Chicken Tabaka 

ქათმის ხრაშუნა ხორცი ტკბილცხარე სოუსით
Crispy Chicken with sweet-spicy sauce 

ქათამი შქმერულად

ქათმის ნაგეთსი ტარტარ სოუსით და გარნირით
Chicken Nuggets with Tartar Sauce &  garnish 

ქათმის ფრთები ტკბილ-ცხარე სოუსით

Shkmeruli (Fried Chicken with Garlic & Sour Cream sauce)

Chicken wings with a sweet-spicy sauce

ღორის ნეკნები ბარბექიუ სოუსით და
გარნირით
Pork Ribs with Barbecue Sauce & garnish

37,00 ₾

32,00 ₾

32,00 ₾

28,00 ₾

26,00 ₾

ქათამი ბაჟეს სოუსით
Chicken in  walnut Sauce  

29,00 ₾

62,00 ₾

48,00 ₾

220,00 ₾

105,00 ₾

82,00 ₾

67,00 ₾

ღორის ანტრიკოტი გარნირით
Pork Entrecote with garnish 

“ტომაჰავკ” რიბაი სტეიკი გამომცხვარი კარტოფილით

Tomahawk Ribeye Steak with baked potatoes     

თიბოუნ სტეიკი გამომცხვარი კარტოფილით
T-Bone Steak with baked potatoes

რიბაი სტეიკი გამომცხვარი კარტოფილით
Ribeye Steak with baked potatoes 

ფილემინიონი კარაქისა და დიჟონის სოუსით
Filetmignon with butter & Dijon sauce 

ხბოს ჩაშუშლი
Veal Chashushuli (Stewed Veal with Tomato Sauce) 

28,00 ₾



ქათმის მწვადი 
Chicken barbecue 

სულგუნის ხრაშუნა ჩხირები
Sulguni Cheese Crispy sticks 

ღორის მწვადი
Pork Barbecue  

ბორანო
Borano (made with sulguni cheese & melted butter)

ხბოს მწვადი
Veal Barbecue 

ქაბაბი 
Kebab 

ელარჯის ბურთულები
Elarji Balls (corn porridge with cheese sulguni)

სოკო  სულგუნით კეცზე
Mushroom  with Sulguni  Cheese  on the Ketsi

ლობიო ქოთანში
Beans in Pot  

26,00 ₾

28,00 ₾

33,00 ₾

30,00 ₾

26,00 ₾

24,00 ₾

23,00 ₾

19,00 ₾

17,00 ₾

პასტა Pasta

სპაგეტი ზღვის პროდუქტებით
Spaghetti with Seafood

პენე არაბიატა
Penne Arrabbiata 

ტალიატელე კარბონარა

Tagliatelle Carbonara

ფეტუჩინი ქათმით და სოკოთი
Fettuccini with Chicken & Mushroom 

38,00 ₾

28,00 ₾

28,00 ₾

32,00 ₾



ცომეული Bakery

ხინკალი Khinkali
ხინკალი ჩაქაფულის 5ც.
Khinkali " Chakapuli"  (herbs, tarragon and tkemali) 5 pcs .

ხინკალი ქალაქური  5ც.
Khinkali "Qalaquri" (with herbs) 5 pcs.

ხინკალი მოხევურად 5ც.

10,00 ₾

9,00 ₾

Khinkali "Mokhevuri" (without herbs) 5 pcs.
9,00 ₾

25,00 ₾ხაჭაპური მეგრული
Megrelian Khatchapuri 

ხაჭაპური იმერული
Imeretian Style Khatchapuri 

19,00 ₾

ლობიანი

პიცა ზღვის პროდუქტებით
Seafood Pizza 

პურის ასორტი

Lobiani (Georgian Traditional baked with Beans )   

Bread Assortment 

პიცა 4 ყველით
Pizza four cheese 

ქართული პური
Georgian Bread 

პიცა პეპერონი
Pizza Pepperoni 

პიცა მარგარიტა
Pizza Margarita 

მჭადის ჩხირები
Corn Bread Sticks 

17,00 ₾

32,00 ₾

28,00 ₾

27,00 ₾

22,00 ₾

7,00 ₾

5,00 ₾

4,00 ₾

აჭარული ხაჭაპური
Ajarian Khatchapuri 21,00 ₾



კაპრეზე სტეიკ სენდვიჩი
Caprese Steak Sandwich 38,00 ₾

სენდვიჩი Sendwich
გამოყვანილი ორაგულის ცივი სენდვიჩი
Cold  sandwich  with  smoked salmon

ჩიზბურგერი
Cheeseburger

კესადილია
Quesadilla  

45,00 ₾

32,00 ₾

32,00 ₾

ბოსტნეულის გრატინი
Vegetable Gratin  

ბრინჯი ბოსტნეულით
Rice with Vegetables 

გამომცხვარი კარტოფილი
Baked Potato 

კარტოფილის პიურე
Potato Pure 

კარტოფილი მექსიკურად
Mexican Style Potatoes  

გარნირები Garnish

20,00 ₾

ბოსტნეული გრილზე 
Grilled vegetables 23,00 ₾

15,00 ₾

15,00 ₾

13,00 ₾

10,00 ₾

კარტოფილი ფრი
French Fries  

 12,00 ₾

სოუსები Sauces
ტარტარ სოუსი
Tartar Sauce 

ტყემალი / საწებელი / აჯიკა 
Tkemali  /Tomato Sauce /Ajika

₾

 9,00 ₾

 3,00 ₾



დესერტები Deserts

28,00 ₾საფირმო დესერტი „კასტელო მარე“
Special Dessert from “Castello Mare”

კენკრის ჩიზქეიქი
Cheesecake with Berries 

ბასკური ჩიზქეიქი
Basque cheesecake

გოზინაყის ტარტი
Gozinaki Tart (Georgian Dessert:

caramelized honey with walnuts)

ბრაუნი

ხილის ასორტი

Brownie

Fruit Assortment 

25,00 ₾

25,00 ₾

ვაშლის ნამცხვარი
Apple Cake 

15,00 ₾

ტირამისუ
Tiramisu 22,00 ₾

16,00 ₾

16,00 ₾

28,00 ₾

თაფლის ნამცხვარი
Honey Cake 

18,00 ₾



გამაგრილებელი სასმელი

Soft drinks

წყალი შუშის ბოთლში
Spring water in a glass bottle  

50 cl / 5,00 ₾

50 cl / 4,00 ₾წყაროს წყალი პეტი 
Spring water in Pet  bottle  

გაზირებული მინერალური წყალი 
Carbonated mineral water

50 cl / 5,00 ₾

25 cl / 5,00 ₾წვენი
Juice

ახლად დაწურული წვენი : 
ფორთოხლის /გრეიფრუტის
Freshly squeezed juice: orange /grapefruit

25 cl / 15,00 ₾

ახლად დაწურული ანანასის წვენი
Freshly squeezed Pineapple juice

25 cl / 25,00 ₾

33 cl / 5,00 ₾კოკა-კოლა /ფანტა / სპრაიტი
Coca-Cola/  Fanta/ Sprite

ტონიკი / სოდიანი წყალი
Tonic / Soda water 

 33 cl / 8,00 ₾

33 cl / 15,00 ₾რედბული

Red Bull

ლიმონათი „ნატახტარი“
Lemonade "Natakhtari" 

50 cl / 5,00 ₾

ახლად დამზადებული ლიმონათი :
ციტრუსი / კენკრა / ანანასი

35 cl / 16,00 ₾
150cl / 40,00 ₾Homemade lemonade:

citrus/ berries/ pineapple   



ყავა / ჩაი Coffee / tea

ცივი ყავა 
Iced coffee

8,00 ₾

ცხელი შოკოლადი 
Hot chocolate  12,00 ₾

10,00 ₾

ჩაი დასაყენებელი : შავი / მწვანე / კენკრა /
პიტნა/ კარკადე / ალპური ყვავილები
Tea in teapot: Black /Green/Mint / Hibiscus / Alpine flowers 

ნალექიანი ყავა
Turkish coffee  4,00 ₾

5,00 ₾ესპრესო
Espresso

ამერიკანო
Americano  5,00 ₾

8,00 ₾კაპუჩინო
Cappuccino 

ლატე ცხელი / ცივი
Latte hot / Iced    10,00 ₾

15,00 ₾

რძიანი შეიკი : ვანილი / შოკოლადი/
კარამელი/ კენკრა/ ბანანი
Milk shake: vanilla  / chocolate / caramel / banana/ berries 

ცივი ყავა ნაყინით 

Iced coffee with ice cream
15,00 ₾



 ლუდი Beer
ერდინგერი შავი
Erdinger black  33cl / 18,00 ₾

კორონა
Corona 

ესტრელა
Estrella

ჰეინეკენი
Heineken

Georgian beer 50 cl / 10,00 ₾

 33cl / 18,00 ₾

 33cl / 15,00 ₾

 33cl / 15,00 ₾

ქართული ლუდი

ესტრელა  ( ჩამოსასხმელი)
Estrella (draft beer)

 33cl / 15,00 ₾

ქართული ლუდი ( ჩამოსასხმელი)
Georgian beer  (draft beer)

 50cl / 20,00 ₾

 50cl / 12,00 ₾

ვერმუტი & ბიტერ Vermouth & Bitter
მარტინი : ბიანკო/ როსო/ ექსტრა მშრალი
Martini: Bianco /Rosso / Extra Dry  10cl / 15,00 ₾

კამპარი
Campari 

 5cl / 15,00 ₾

აპეროლი
Aperol  

 5cl / 15,00 ₾

ლიქიორები Liqueurs
აბსენტი
Absinthe   5cl /20,00 ₾

სამბუკა
Sambuka  

 5cl / 18,00 ₾

შერიდანი
Sheridan’s 

 5cl / 18,00 ₾

კალუა
Kahlua   5cl /17,00 ₾

ამარეტო
Sambuka  

 5cl / 17,00 ₾

კუანტრო
Cointreau

 5cl / 17,00 ₾

იაგერმეისტერი
Jaegermeister   5cl /17,00 ₾

მალიბუ
Malibu

 5cl / 15,00 ₾

ბეილისი
Baileys 

 5cl / 15,00 ₾



არაყი Vodka
გრეი გუსი
Gray Goose   5cl /24,00 ₾

ბელუგა
Beluga

 5cl / 24,00 ₾

აბსოლუტი ლურჯი / ციტრონი / კურანტი
Absolut blue /  Citron / Kurant     

 5cl / 10,00 ₾

ფინლანდია
Finlandia 

  5cl /9,00 ₾

დანზკა: ხორბალი / მოცხარი / ციტრუსი
Danzka :  Wheat / Currant /Citrus                

 5cl / 9,00 ₾

სტოლი  ორიგინალი
Stoli   Original

 5cl / 9,00 ₾

ნემიროვი 
Nemiroff   5cl /7,00 ₾

რომი Rum
ბაკარდი: ბლანკა / ოქრო /შავი
Bacardi: Blanca / Gold / Black

  5cl /16,00 ₾

კაპიტან მორგანი შავი
Captain Morgan Black 

 5cl / 16,00 ₾

ჰავანა ქლაბი 3 წლის დაძველებით
Havana Club  3 years old

 5cl / 16,00 ₾

ჯინი Gin

ბიფიტერი
Beefeater 

  5cl /15,00 ₾

ბომბეი საფირი
Bombey Sapphire

 5cl / 18,00 ₾

ჰენდრიქსი
Hendrick”s

 5cl / 24,00 ₾

ტეკილა Tequila
ოლმეგა: ბლანკო / გოლდი
Olmeca: Blanco / Gold         

  5cl /18,00 ₾

ხოსე კუერვო : სილვერი / გოლდი

Jose Cuervo: Silver / Gold       

 5cl / 18,00 ₾

მეიკერს მარკი
Makers mark      

  5cl /35,00 ₾

ჯეკ დენიელსი
Jack Daniels

 5cl /20,00 ₾

ჯიმ ბიმი
Jim Beam       

 5cl / 20,00 ₾

ამერიკული ვისკი American whiskey



ერთ სახდელში დაალოებული შოტლანდიური ვისკი

Single Malted Scotch Wiskey
ლაფროაგი 10 წლის დაძველებით
Laphroaig 10 Years old

  5cl /75,00 ₾

გლენფიდიჩი 12 წლის დაძველებით
Glenfiddich 12 Years old

 5cl / 39,00 ₾

გლენფიდიჩი 18 წლის დაძველებით
Glenfiddich 18 Years old       

 5cl / 75,00 ₾

გლენმორანჟი ორიგინალი
Glenmorangie original      

  5cl /35,00 ₾

გლენმორანჟი ლასანტა
Glenmorangie lasantal       

 5cl /47,00 ₾

გლენლივეტი 12 წლის დაძველებით
Glenlivet 12 years old

 5cl / 35,00 ₾

ობანი 14 წლის დაძველებით
Oban 14 years old               5cl /47,00 ₾

ქართული ვისკი Georgian whiskey
ჯიმშერი
Jimsher   5cl /15,00 ₾

შერეული შოტლანდიური ვისკი Blended Scotch Whiskey

Chivas Regal 18 years old

ჯ & ბ
J & B   5cl /15,00 ₾

ბალანტაინსი
Ballantines Finest

 5cl /15,00 ₾

ჯონი ვოლკერი წითელი
Johnnie Walker Red

 5cl / 15,00 ₾

ჯონი ვოლკერი შავი
Johnnie Walker Black

  5cl /28,00 ₾

ჯონი ვოლკერი ოქრო
Johnnie Walker Gold

 5cl /55,00 ₾

ჩივას რეგალი 12 წლის დაძველებით
Chivas Regal 12 years old

 5cl / 26,00 ₾

ჩივას რეგალი 18 წლის დაძველებით   5cl /55,00 ₾

ირლანდიური ვისკი Irish whiskey
ჯეიმსონი 
Jameson   5cl /20,00 ₾

ტულამორ დიუ ორიგინალი
Tullamore Dew Original      

 5cl / 25,00 ₾

ბუშმილს ბლექ ბუშ
Bushmills Black Bush            

 5cl / 25,00 ₾



სარაჯიშვილი X,O
Sarajishvili X, O                5cl /55,00 ₾

სარაჯიშვილი V.S.O.P
Sarajishvili V.S.O.P.

 5cl /28,00 ₾

სარაჯიშვილი V. S.
Sarajishvili V. S.

 5cl / 18,00 ₾

სარაჯიშვილი 5*
Sarajishvili 5*           5cl / 15,00 ₾

ასკანელი X.O
Askaneli X.O   5cl / 55,00 ₾

ასკანელი V.S.O.P 
Askaneli V.S.O.P   5cl / 28,00 ₾

ჰენესი X.O
Hennessy X.O   5cl /195,00 ₾

ჰენესი VSOP
Hennessy VSOP      

 5cl /65,00 ₾

ჰენესი VS
Hennessy VS     

 5cl / 42,00 ₾

რემი მარტინი X.O 
Remy Martin X.O   5cl /195,00 ₾

რემი მარტინი VSOP 
Remy Martin VSOP    5cl /65,00 ₾

ჭაჭა Chacha (Georgian grape vodka)
ჭაჭა "ზეარი" (ცილინდრი)
Chacha "zeari" (cylinder)   75cl /355,00 ₾

ჭაჭა "ზეარი" (სფეშელ)
Chacha "zeari" (Special)

 75cl /445,00 ₾

ჭაჭა "ზეარი" (ლიმიტედი)
Chacha "zeari" (Limited)

 75cl / 785,00 ₾

ჭაჭა "ანასეული"
Chacha "Anaseuli"   5 cl / 9,00 ₾

ჭაჭა "ბადაგონი"
Chacha "Badagoni"   5 cl / 9,00 ₾

ჭაჭა "მარანი"
Chacha "Marani"   5 cl / 9,00 ₾

ცქრიალა ღვინო Sparkling wine
მოეტ შანდონი
Moet & Chandon    690,00 ₾

ასტი მარტინი 
Asti Martin     

210,00 ₾

მაესტრო (ქართული ცქრიალა ღვინო) 
Maestro (Georgian sparkling wine)    

  45,00 ₾

კონიაკი  და ბრენდი Cognac and brandy



წითელი ღვინო Red wine
საფერავი ქვევრი („მილდიანი“ წითელი მშრალი) 
Saperavi qvevri ("Mildiani" red dry)       

bottle / 175,00 ₾

საფერავი გაუფილტრავი („მილდიანი“ წითელი მშრალი) 
Saperavi unfiltered ("Mildiani" red dry)       

bottle / 105,00 ₾

კახური წარჩინებული („ბადაგონი“წითელი მშრალი) 
Kakhetian Noble ("Badagoni" Red dry )

საფერავი („ბადაგონი“ წითელი მშრალი)
Saperavi ("Badagoni" red dry)

bottle / 130,00 ₾

ფიროსმანი („ბადაგონი“ წითელი ნახევრად მშრალი)
Pirosmani ( "Badagoni" red semi dry)

ალაზნის ველი  („ბადაგონი “წითელი ნახ. ტკბილი)
Alazani valley ("Badagoni" red semi sweet)

ქინძმარაული („ბადაგონი “ წითელი ნახევრად ტკბილი)
Kindzmarauli ("Badagoni" red semi  sweet) 

bottle / 45,00 ₾

bottle / 40,00 ₾
glass / 15,00 ₾

მუკუზანი („ასკანელი ძმები“ წითელი მშრალი) 
Mukuzanui ("Askaneli Brothers" red dry)

საფერავი („ასკანელი ძმები“ წითელი მშრალი) 
Saperavi ("Askaneli Brothers" red dry)

ქინძმარაული („ასკანელი ძმები “წითელი ნახ. ტკბილი)
Kindzmarauli ("Askaneli Brothers" red semi sweet)

bottle / 75,00 ₾

bottle / 52,00 ₾
glass / 17,00 ₾

bottle / 77,00 ₾

ხვანჭკარა („მარანი“ წითელი ნახევრად ტკბილი)
Khvanchkara ("Marani " red semi sweet)

bottle / 135,00 ₾

კონდოლი საფერავი მერლო („მარანი“ წითელი მშრალი)
Kondoli Saperavi  merlot( “Marani” red Dry )

საფერავი კაბერნე („მარანი“ წითელი მშრალი)
Saperavi Kaberne ( “Marani” red Dry)

ახაშენი „მარანი“ (წითელი ნახევრად ტკბილი)
Axasheni (“ Marani” red semi sweet) 

bottle / 105,00 ₾

bottle / 55,00 ₾

bottle / 60,00 ₾

bottle / 40,00 ₾
glass / 15,00 ₾

bottle / 70,00 ₾
glass / 25,00 ₾

bottle /75 ,00 ₾

ტყის მოცვის ღვინო
(„ოქროველი“ ნახევრად ტკბილი)

Bilberry wine("Okroveli" semi sweet)               

glass / 25,00 ₾



ვარდისფერი ღვინო Rose wine

საფერავი როზე („ბადაგონი“ მშრალი)
Saperavi Rose ("Badagoni" dry) 

ალაზნის ველი როზე („მარანი“ წითელი
ნახევრად ტკბილი)
Alazani Valley Rose (”Marani”red semi sweet)              

bottle / 50,00 ₾

bottle / 55,00 ₾
glass/ 18,00 ₾

თეთრი ღვინო White wine
კახური წარჩინებული („ბადაგონი“თეთრი მშრალი) 
Kakhetian Noble  ("Badagoni" White dry) 

bottle / 85,00 ₾

ჩხავერი („ასკანელი ძმები“ თეთრი მშრალი“) 
Chkhaveri ("Askaneli Brothers" White Dry)

bottle / 90,00 ₾

კონდოლი მწვანე ქისი („მარანი“თეთრი მშრალი)
Kondoli Mtsvane – Kisi (“Marani” White Dry)           

bottle / 58,00 ₾

წინანდალი („ბადაგონი“ თეთრი მშრალი) 
Tsinandali ("Badagoni" white dry)      

ფიროსმანი („ბადაგონი“ თეთრი ნახევრად მშრალი)
Pirosmani ("Badagoni" white Semi dry)

bottle / 40,00 ₾

ცოლიკაური („ასკანელი ძმები “ თეთრი მშრალი)
Tsolikauri ("Askaneli Brothers" White Dry)    

რქაწითელი შარდონე („მარანი“ თეთრი მშრალი)
Rkatsiteli Chardonnay (“Marani” White Dry)        

ცოლიკაური („მილდიანი“ თეთრი მშრალი)
Tsolikauri ("Mildiani" white dry)   

glass/ 17,00 ₾

bottle / 37,00 ₾
glass / 15,00 ₾

bottle / 65,00 ₾
glass / 22,00 ₾

bottle / 47,00 ₾

bottle / 90,00 ₾

ტვიში („ბადაგონი “თეთრი ნახევრად ტკბილი)
Tvishi ("Badagoni" White semi sweet)

bottle / 60,00 ₾
glass / 22,00 ₾

ალაზნის ველი („ბადაგონი “ თეთრი
ნახევრად ტკბილი)
Alazani valley ( "Badagoni" White semi sweet)

bottle / 35,00 ₾
glass / 15,00 ₾

ტვიში („ასკანელი ძმები “ თეთრი
ნახევრად ტკბილი)
Tvishi ("Askaneli Brothers" White semi sweet)

bottle / 70,00 ₾

glass/ 17,00 ₾



ძირითადი კოქტეილები Main cocktails

Bilberry Wine Sangria (4-6 persons)  95,00 ₾

Bullforg  38,00 ₾

Long   Beach      

Long Island Ice Tea    

Pina Colada       

Mai Tai      

Cosmopolitan 

Mojito

Mojito double alcohol 

Mojito berries     

French 75

Espresso Martini

Long  Island  Energy  40,00 ₾

Jager Island  38,00 ₾

 34,00 ₾

 34,00 ₾

 37,00 ₾

 34.00 ₾

 25,00 ₾

 22,00 ₾

 35,00 ₾

 25,00 ₾

Summer Vibe  27,00 ₾

 20,00 ₾

 20,00 ₾

სასუსნავი Snacks

მიწის თხილი / Peanuts 10,00 ₾

ქართული თხილი /Georgian nuts  17,00 ₾

ჩიფსი /Chips  10,00 ₾

ფისტა / Pistachio 22,00 ₾

Aperol Shpritz  32,00 ₾

Castello Mare  38,00 ₾

Blue lagoon  18,00 ₾

Coco Blue  25,00 ₾






