Նախուտեստներ

Закуски | Appetizers

Բողկ |  600

Թոնրի հաց |  200
Хлеб в тандыре | Tandoor bread

Редис | Radish

Թոնրի լավաշ |  150

Թթվի տեսականի |  900

Лаваш в тандыре | Tandoor lavash

Соленья | Assorted pickled vegetables

Չոր լավաշ |  200

Ձիթապտուղ |  700

Сухой лаваш | Dried lavash

Оливки | Olive

Լոռի պանիր |  600

Կիտրոն |  500

Сыр «Лори» | Cheese “Lori”

Лимон | Lemon

Անալի պանիր |  700

Քամած մածուն |  600

Пресный сыр | Low sodium cheese

Сцеженный мацун | Strained yogurt

Ոչխարի պանիր |  700

Ռեժան |  700

Овечий сыр | Sheep cheese

Режан | Rezhan

Գյուղի պանիր |  1.500

Ղավուրմա |  2.100

Деревенский сыр | Village cheese

Кавурма | Ghavurma

Վարունգ |  700

Տնական հավ (1 հատ) |  6.500
Домашняя курица (1 шт.)

Огурцы | Cucumber

Household chicken (1 pc.)

Լոլիկ |  700
Помидоры | Tomato

Տնական մսի տեսականի |  3.000

Կանաչ կծու պղպեղ |  400

Homemade meat assortment

Домашнее мясное ассорти

Зеленый острый перец | Green spicy pepper

հավի ռուլետ, սուջուխ, բաստուրմա

Կանաչի |  1100

chicken roll, sujuk, basturma

куриный рулет, суджук, бастурма

Зелень | Greens

Սպասարկումը` 10%

|

Обслуживание 10%

|

Service Fee 10%

Ապուրներ

Աղցաններ

Супы | Soups

Салаты | Salads

Ավելուկով |  900

Ծիրանի |  1.900

Цирани | Tsirani
տավարի միս, սունկ, սմբուկ, բիբար, լոլիկ, ընկույզ
говядина, грибы, баклажаны, перец, помидоры, орехи
beef, mushroom, eggplant, pepper, tomato, nuts

Суп с конским щавелем | Soup with horse sorrel

Հավով |  1.300
Куриный | With chicken
տնական հավ, բրինձ, գազար
домашняя курица, рис, морковь
հousehold chicken, rice, carrot

Հավով և սալորաչրով |  1.600

С курицей и черносливом | With chicken and prunes
հավի միս, սալորաչիր, ընկույզ, սխտոր
куриное мясо, чернослив, орехи, чеснок
chicken, prunes, nuts, garlic

Ոսպով |  1.200
С чечевицей | With lentils

Մածնաբրդոշ (մատուցվում է սառը) |  1.100
Окрошка | Matsnabrdosh

Սպաս |  1.000
Спас | Spas
մածուն, թթվասեր, ձավար, ձու
мацун, сметана, пшеница, яйцо
yogurt, sour cream, wheat, egg

Կանաչ |  1.200

Зелёный | Green
գունավոր պղպեղներ, կանաչի, վարունգ, ձիթապտուղ
разноцветные перцы, зелень, огурцы, оливки
different color peppers, greens, cucumber, olives

Տավարի մսով և ընկույզով |  1600
С говядиной и орехами | With beef and nuts

Ամառային |  1.600

Салат летний | Summer salad
լոլիկ, վարունգ, սոխ, կանաչի
помидоры, огурцы, лук, зелень
tomato, cucumber, onion, greens

Ոլոռով |  1.300

Гороховый | Pea soup
ոլոռ, տավարի միս, սոխ, կարտոֆիլ, գազար, պղպեղ
горох, говядина, лук, картофель, морковь, перец
pea, beef, onion, potato, carrot, pepper

Կոտեմով |  1.200

Пити | Piti

С кресс-салатом | With watercress
կոտեմ, թարմ սունկ, ձիթապտղի ձեթ, բալզամիկ
кресс-салат, свежие грибы, оливковое масло, бальзамик
watercress, fresh mushrooms, olive oil, balsamic

Լոբով |  1300

Ավելուկով |  900

Փիթի |  1600

С конским щавелем | With horse sorrel

С фасолью | Red bean soup

Սպասարկումը` 10%

|

Обслуживание 10%

|

Service Fee 10%

Գառան խաշլամա (1 բաժին) |  3.200

Տաք ուտեստներ

Хашлама из ягнятины (1 порц.) | Lamb khashlama (1 prt.)
գառան միս, կարտոֆիլ, լոլիկ, բիբար, սոխ
ягнятина, картофель, помидоры, перец, лук
lamb, potato, tomato, pepper, onion

Горячие блюда | Hot dishes

Գառան թիակ փռի մեջ (3 բաժին) |  7.000

Խոզի խորոված (1 բաժին) |  3.200

Лопатка ягненка в печи (3 порц.)
Lamb shoulder in the oven (3 prt.)

Шашлык из свинины (1 порц.) | Pork barbeque (1 prt.)

Արցախյան խաշլամա (1 բաժին) |  3.300

Տապակած խոզի միս
կարտոֆիլով (1 բաժին) |  1.800

Арцахская хашлама (1 порц.) | Artsakh khashlama (1 prt.)
գառան միս, սմբուկ, գազար, լոլիկ, կանաչ և կարմիր բիբար, սոխ
ягнятина, баклажаны, морковь, помидоры, зеленый и красный перец, лук
lamb, eggplant, carrot, tomato, green and red pepper, onion

Свинина жаренная с картофелем (1 порц.)
Fried pork with potatoes (1 prt.)

Խաշ |  2500
Хаш | Khash

Ամբողջական գառ պտուտակի վրա |  70.000
(պատվիրել նախապես)

Հորթի ֆիլեի (սուկի)
խորոված (1 բաժին) |  2.900

Целый ягненок на вертеле (заказать заранее)
The whole Lamb on spit (order in advance)

Шашлык из телячьего филе (1 порц.)
Veal fillet barbeque (1 prt.)

Գառան խորոված (1 բաժին) |  3.100

Шашлык из ягнятины (1 порц.) | Lamb barbeque (1 prt.)

Կաթի հորթի խաշլամա (1 բաժին) |  3.100

Տժվժիկ թարխունով (1 բաժին) |  2.400

Тжвжик с тархуном (1 порц.) | Tzhvzhik with tarragon (1 prt.)

Կաթի հորթի խորոված (1 բաժին) |  3.100

Գառան իքիբիր (1 բաժին) |  1.700

Шашлык из молочной телятины (1 порц.)
Milk-fed veal barbeque (1 prt.)

Икибир из баранины (1 порц.)
Lamb ikibir (1 prt.)

Տավարի քյաբաբ (1 հատ) |  1.100

Գառան փարդա (1 բաժին) |  1.900

Кебаб из телятины (1 шт.) | Beef kebab (1 pc.)

Парда из ягнятины (1 порц.) | Lamb parda (1 prt.)

Պանրով և պղպեղով
քյաբաբ (1 հատ) |  1.200

Գառան քյաբաբ (1 հատ) |  1.200

Кебаб из ягнятины (1 шт.) | Lamb kebab (1 pc.)

Սպասարկումը` 10%

Хашлама из молочной телятины (1 порц.)
Milk-fed veal khashlama (1 prt.)

Кебаб с сыром и перцем (1 шт.)

|

Обслуживание 10%

|

Service Fee 10%

Կես հնդկահավի խորոված |  11.000
Шашлык из пол индейки |Half Turkey barbeque

Kebab with cheese and pepper (1 pc.)

Կերուսուս (1 բաժին) |  2.000

Керусус (1 порц.) | Kerusus (1 prt.)
տավարի միս, ոլոռ, կարտոֆիլ, թթու վարունգ, սոխ
говядина, зел. горошек, картофель, соленые огурцы, лук
beef, green peas, potato, pickled cucumber, onion

Ճուտ խորոված (1 հատ) |  1.700
Шашлык из цыпленка (1 шт.) | Chicken barbeque (1 pc.)

Ճուտ տապակած (1 հատ) |  1.700

Lանգետ (1 հատ) |  2.000

Цыпленок табака (1 шт.) | Chicken tabaka (1 pc.)

Лангет (1 шт.) | Languette (1 pc.)

Հարիսա |  2200

Իշլի քյուֆթա (3 հատ) |  1.400
Ишли кюфта (3 шт.)| Ishli kufta (3 pc.)

Ариса | Harisa

Տոլմա (1 բաժին) |  2.000

Долма (1 порц.) | Dolma (1 prt.)
Տավարի միս, խոզի միս, խաղողի տերև, բրինձ, կարմիր թարմ պղպեղ,
լոլիկ, կանաչի, սև և կարմիր պղպեղ
Говядина, свинина, виноградные листья, рис, свежий красный перец,
помидоры, зелень, черный и красный перец
Beef, pork, grape leaves, rice, fresh red pepper, tomato, greens, black and
red pepper

Հորթի միս կանաչ լոբով
և գինու սոուսով (1 բաժին) |  2.500

Թառափի խորոված (1 բաժին) |  3.200
Шашлык из стерляди (1 порц.) | Sterlet barbeque (1 prt.)

Խաշած իշխան ամառային (1 հատ) |  5.000
Форель отварная (1 шт.) | Trout boiled (1 pc.)

Телятина с зелёной фасолью в винном соусе (1 порц.)
Veal with green bean and wine sauce (1 prt.)

Իշխանի խորոված (1 հատ) |  5.000
Шашлык из форели (1 шт.) | Trout barbeque (1 pc.)

Գետի կարմրախայտ
խաշած (1 բաժին) |  3.400

Տոլմա սագի մսից (1 բաժին) |  2.200

Речная форель кармрахайт - отварная (1 порц.)

Долма из гусиного мяса (1 порц.)
Dolma from goose meat (1 prt.)
սագի միս, խաղողի թուփ, կաղամբ, բրինձ, սոխ, կանաչի
гусиное мясо, виноградные листья, капуста, рис, лук, зелень
goose meat, grape leaves, cabbage, rice, onion, greens

River trout karmrakhayt boiled (1 prt.)

Խեցգետնի քյաբաբ (1 հատ) |  1.500
Кебаб из раковой шейки (1 шт.)
Crayfish fillet kebab (1 pc.)

Խեցգետնի կոտլետ (1 հատ) |  900

Տնական հավով շիլա (3 բաժին) |  8.000

Котлеты из раковой шейки (1 шт.)

Рисовая каша с домашней курицей (3 порц.)
Rizotto with househould chicken (3 prt.)

Սպասարկումը` 10%

Crayfish fillet cutlet (1 pc.)

|

Обслуживание 10%

|

Service Fee 10%

Խավարտներ

Ձվածեղ լոլիկով (1 բաժին) |  1.300
Яичница с помидорами (1 порц.)
Omelette eggs with tomato (1 prt.)

Гарнир | Garnish

Ձվածեղ (2 ձվով) |  700

Արիշտա (1 բաժին) |  800

Яичница (из двуx яиц) | Omelette eggs (with 2 eggs)

Лапша (1 порц.) | Noodle (1 prt.)

Բրնձով շիլա (1 բաժին) |  800
Рисовая каша (1 порц.) | Rizotto (1 prt.)

Աղանդեր

Հաճարով և սնկով փլավ (1 բաժին) |  800

Десерт | Dessert

Плов из полбы с грибами (1 порц.)
Pilaf with emmer wheat and mushroom (1 prt.)

Մրգի տեսականի |  4.000

Фруктовое ассорти | Fruit assortment

Խորոված կարտոֆիլ
և սոխ (1 բաժին) |  600

Մուրաբա |  700

Печеный картофель и лук (1 порц.)
Potato barbeque and onions (1 prt.)

Варенье | Confiture

Փախլավա (1 հատ) |  400
Пахлава (1 шт.) | Pahklava (1 pc.)

Տնական տապակած
կարտոֆիլ (1 բաժին) |  900
Жареный картофель по-домашнему (1 порц.)
Homemade fried potato ( 1 prt.)

Գաթա թոնրի (1 հատ) |  800
Гата в тандыре (1 шт.)
Tandoor gata (1 pc.)

Խորոված սունկ (1 բաժին) |  1.300
Шашлык из грибов (1 порц.)
Mushroom barbeque (1 prt.)

Գաթա տնական (1 հատ) |  250

Տապակած սունկ
կարտոֆիլով (1 բաժին) |  1.300

Բադամ-բուրի (1 հատ) |  300

Жареные грибы с картофелем (1 порц.)
Fried mushroom with potatoes (1 prt.)

Ծիրանաչրով և շոկոլադով տարտ
(1 հատ) |  500

Гата домашняя (1 шт.) | Homemade gata (1 pc.)
Бадам-бури (1 шт.) | Badam-buri (1 pc.)

Тарт с курагой и шоколадом (1 шт.)
Tart with dried apricots and chocolate (1 pc.)

Սպանախ տապակած
ձվի մեջ (1 բաժին) |  1.400

Պաղպաղակ |  800

Тушеный шпинат с яйцами (1 порц.)
Stewed spinach with eggs (1 prt.)

Սպասարկումը` 10%

Мороженое | Ice-cream

|

Обслуживание 10%

|

Service Fee 10%

Գինի

Օղի

Вино | Wine

Водка | Vodka

Տնական (կարմիր կիսաքաղցր) (1 l) |  3.000

Տնական (0.5 l) |  3.000

Домашнее (красное полусладкое)
Homemade (semi sweet red)

Домашняя | Homemade

Կուաշ (կարմիր անապակ) |  5.500

Stolnaya (0.25 l) |  2.000

Куаш (красное сухое) | Kouash (red dry)

Russki lyod (0.5 l) |  4.000

Կարաս (կարմիր անապակ) (0.75 l) |  6.500

Finsky (0.5 l) |  4.500

Карас (красное сухое) | Karas (dry red)

Tsarskaya (0.5 l) |  5.000

Կարաս (սպիտակ անապակ) (0.75 l) |  6.500
Карас (белое сухое) | Karas (dry white)

Finka (0.5 l) |  5.000

Կարաս (փրփրուն) |  7.000

S Serebrom (0.5 l) |  5.500

Карас (игристое) | Karas (sparkling)

Russki knyaz (0.5 l) |  5.500
Fortuna (0.5 l) |  6.000

Վան Արդի (կարմիր անապակ) |  7.000

Saimaa (0.5 l) |  6.000

Ван Арди (красное сухое) | Van Ardi (red dry)

Koskenkorva (0.5 l) |  7.000

Վան Արդի (սպիտակ անապակ) |  7.000

Finlandia (0.5 l) |  7.500

Ван Арди (белое сухое) | Van Ardi (white dry)

Stolichnaya (0.5 l) |  7.500

Կուր (կարմիր անապակ) |  8.000
Кура (красное сухое) | Koor (red dry)

Svedka (0.7 l) |  8.000

Կուր (սպիտակ անապակ) |  8.000

Tsarskaya zolotaya (0.5 l) |  8.000

Кура (белое сухое) | Koor (white dry)

Absolut (0.5 l) |  8.500

Զորահ Կարասի |  19.000

Beluga (0.5 l) |  16.000

Зора Караси | Zorah Karasi

Kremlin (0.5 l) |  19.000

Զորահ Ոսկի |  16.500

Grey Goose (0.5 l) |  19.000

Սպասարկումը` 10%

Зора Воски | Zorah Voski

|

Обслуживание 10%

|

Service Fee 10%

Արմենիա (կարմիր անապակ) (0.75 l) |  3.300
Армения (красное сухое) | Armenia (dry red)

Արարատ 5տ. (50 ml) |  1.000
Арарат 5 лет | Ararat 5 y.օ

Արմենիա (սպիտակ անապակ) (0.75 l) |  3.300
Армения (белое сухое) | Armenia (dry white)

Նոյ 3տ. (50 ml) |  600
Ной 3 года | Noy 3 y.օ

Իջևան (սպիտակ անապակ) (0.75 l) |  3.300
Иджеван (белое сухое) | Ijevan (dry white)

Նոյ 5տ. (50 ml) |  800

Վերնաշեն (կարմիր կիսաքաղցր) (0.75 l) |  3.300

Ной 5 лет | Noy 5 y.օ

Вернашен (красное полусладкое) | Vernashen (semi sweet red)

Արենի (կարմիր անապակ) (0.75 l) |  3.300

Նոյ 7տ. (50 ml) |  1.000
Ной 7 лет | Noy 7 y.օ

Арени (красное сухое) | Areni (dry red)

Նոյ 10տ. (50 ml) |  1.700

Հայկական շամպայն (0.75 l) |  3.500

Ной 10 лет | Noy 10 y.օ

Армянское шампанское | Armenian champagne

Նոյ 15տ. (50 ml) |  2.300
Ной 15 лет | Noy 15 y.օ

Կոնյակ և Բրենդի

Կրեմլին 15տ. (50 ml) |  2.500

Коньяк и бренди | Cognac and brandy

Кремлин 15 лет | Kremlin 15 y.օ

Ախթամար 10տ. (50 ml) |  2.000

Հենեսի V.S.O.P (50 ml) |  4.500

Ахтамар 10 лет | Akhtamar 10 y.օ

Хеннеси V.S.O.P | Hennessy V.S.O.P

Տոնական 15տ. (50 ml) |  3.500

Հենեսի X.O (50 ml) |  15.000

Тонакан 15 лет | Tonakan 15 y.օ

Хеннеси X.O | Hennessy X.O

Նաիրի 20տ. (50 ml) |  4.500
Наири 20 лет | Nairi 20 y.օ

Սպասարկումը` 10%

|

Обслуживание 10%

|

Service Fee 10%

Sambuca (50 ml) |  1.100

Վիսկի

Soho (50 ml) |  1.000

Виски | Whiskey

Kahlua (50 ml) |  1.000

Ballantine’s (50 ml) |  1.400

Malibu (50 ml) |  1.000

Jameson (50 ml) |  1.500
Jack Daniel’s (50 ml) |  1.700

Ծխախոտ

Chivas Regal 12 (50 ml) |  1.900

Сигареты | Cigarette

Chivas Regal 18 (50 ml) |  3.000
Davidoff + lighter |  1.000

Johnnie Walker Black Label (50 ml) |  1.900
Johnnie Walker Blue Label (50 ml) |  11.000

Parliament + lighter |  1.000
Marlboro + lighter |  1.000

Բար

Կրակայրիչ |  200
Зажигалка | Lighter

Bar | Бар

Bacardi (50 ml) |  1.200

Գարեջուր

Olmeca Gold (50 ml) |  1.500

Пиво | Beer

Olmeca Silver (50 ml) |  1.200
Beefeater (50 ml) |  1.000

Pilsner լցնովի (0.3 l / 0.5 l) |  1.100 /  1.500

Pernod (50 ml) |  1.000

Կոտայք լցնովի (0.5 l) |  700

Pilsner разливное | Pilsner draft

Котайк разливное | Kotayk draft

Havana Club (50 ml) |  1.000

Կոտայք (0.5 l) |  600

Martini Bianco (50 ml) |  1.100

Котайк | Kotayk

Miller (0.33 l) |  1.000

Becհerovka (50 ml) |  1.000

Սպասարկումը` 10%

|

Обслуживание 10%

|

Service Fee 10%

Heineken (0.33 l) |  1.000

Հանքային ջուր (0.5 l) |  300
Минеральная вода | Mineral water

Գարեջրի հետ

Աղբյուրի ջուր (0.5 l) |  300

С пивом | With beer

Родниковая вода | Spring water

Աղի պիստակ |  1.500

Սուրճ, թեյ

Фисташки | Pistachio

Ջերկի |  800

Кофе, Чай | Coffee, Tea

Джерки | Jerky

Չիպս |  800
Чипсы | Chips

Արևելյան սուրճ |  200

Բաստուրմա |  700

Восточный кофе | Eastern coffee

Бастурма | Basturma

Թեյ (տեսականի) (1 թեյնիկ) |  700
Чай (ассортимент) (1 чайник)

Զովացուցիչ ըմպելիքներ

Тea (assortment) (1 kettle)

Холодные напитки | Cold beverages

Լուծվող սուրճ (Nescafe) |  500
Растворимый кофе | Instant Coffee

Տնական կոմպոտ (1 l) |  1.200

Էսպրեսո |  600

Домашний компот | Homemade fruit juice

Эспрессо | Espresso

Ամերիկանո |  600

Բնական հյութ (1 l) |  1.000

Американо | Americano

Натуральный сок | Natural juice

Տաք շոկոլադ |  600

Coca-Cola, Fanta, Sprite (0.25 l) |  300

Горячий шоколад | Hot chocolate

Լիմոնադ «Նատախտարի» (0.5 l) |  600

Կապուչինո |  700

Лимонад «Натахтари» | Lemonade “Natakhtari”

Капучино | Cappuccino

Լիմոնադ (0.33 l) |  300

Լատե |  800
Латте | Latte

Лимонад | Lemonade

Սպասարկումը` 10%

|

Обслуживание 10%

|

Service Fee 10%

Սպասարկումը` 10%

|

Обслуживание 10%

|

Service Fee 10%

