БЕНКЕТ «ГРУЗИНСЬКИЙ БЕЗЛІМІТ» 900 ГРН НА 1 ОСОБУ
ВИХІД СТРАВ НА КОЖНОГО ГОСТЯ 1100 Г НА ОСОБУ

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
Îâî÷åâі ðóëåòèêè ïîñòàðîêóòàїñüêè / Ãðóçèíñüêі ñèðè
Ñâiæèé ãîðîä ç äâîìà ñîóñàìè / Êóðÿ÷èé ïàøòåò ç ãðіíêàìè
Äóåò îñåëåäöÿ òà ñêóìáðії ç âіäâàðíîþ êàðòîïëåþ

САЛАТИ
Теплий салат з індичкою під сирним соусом
Грузинський овочевий салат пiд соусом баже

ДОМАШНЯ ВИПІЧКА ТА ХІНКАЛІ
Хінкалі з бараниною / Хачапурі помегрельськи
Хачапурі з куркою та грибами / Хінкалі зі шпинатом та грибами
Хінкалі зі свининою та телятиною

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Долма

ОСНОВНІ СТРАВИ
Телячі щічки, томлені в маринаді / Курча почкмерськи у молочному соусі
Шашлик зі свинини / Судак з овочами

ГАРНІРИ
Картопля, смажена подомашньому / Овочі гриль

СОУСИ ТА ХЛІБ
Соуси: Сирний, Сацебелі, Аджика / Шоті

НАПОЇ
Узвар / Морс з чорної смородини / Бонаква газована / негазована

БЕЗЛІМІТНИЙ АЛКОГОЛЬ
Вино домашнє: біле сухе, червоне сухе
Горілка Неміров Оригінал
Домашні настоянки: барбарисова, обліпихова, сливова

*Пропозиція дійсна при замовленні на 10 осіб і більше.
*Пропозиція не сумується з іншими акціями та пропозиціями.

БЕНКЕТ «ГРУЗИНСЬКИЙ БЕЗЛІМІТ» 1100 ГРН НА 1 ОСОБУ
ВИХІД СТРАВ НА КОЖНОГО ГОСТЯ 1200 Г НА ОСОБУ

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
Грузинські сири / Овочеві рулетики постарокутаїськи
Свiжий город з двома соусами / Цицак, фарширований кремсиром
Зелені помідори / Курячий паштет з грінками
Дует оселедця та скумбрії з відварною картоплею

САЛАТИ
Овочi з телятиноюгриль пiд медовогiрчичним соусом
Салат покавказськи з сиром фета

ДОМАШНЯ ВИПІЧКА ТА ХІНКАЛІ
Хінкалі з телятиною / Хачапурі поаджарськи
Хачапурі з бараниною / Хінкалі з куркою та грибами
Хінкалі зі свининою та телятиною / Хінкалі з бараниною та зеленою аджикою

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Долма

ОСНОВНІ СТРАВИ
Чашушулі / Курча почкмерськи у молочному соусі
Шашлик зі свинини / Шашлик із індички / Судак з овочами

ГАРНІРИ
Картопля, смажена подомашньому / Овочі гриль

СОУСИ ТА ХЛІБ
Соуси: Сирний, Сацебелі, Аджика / Шоті

НАПОЇ
Узвар / Морс з чорної смородини / Бонаква газована / негазована

БЕЗЛІМІТНИЙ АЛКОГОЛЬ
Вино домашнє: біле сухе, червоне сухе
Горілка Неміров Оригінал
Домашні настоянки: барбарисова, обліпихова, сливова

*Пропозиція дійсна при замовленні на 10 осіб і більше.
*Пропозиція не сумується з іншими акціями та пропозиціями.

БЕНКЕТ «ГРУЗИНСЬКИЙ БЕЗЛІМІТ» 1300 ГРН НА 1 ОСОБУ
ВИХІД СТРАВ НА КОЖНОГО ГОСТЯ 1300 Г НА ОСОБУ

ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ
Овочеві рулетики постарокутаїськи / Свiжий город з двома соусами
Асорті солінь / Асорті пхалі / Винний сет / Курячий паштет з грінками

САЛАТИ

Теплий салат з індичкою під сирним соусом
Грузинський овочевий салат пiд соусом баже / Салат з тигровими креветками

ДОМАШНЯ ВИПІЧКА ТА ХІНКАЛІ
Хачапурі помегрельськи / Хачапурі поаджарськи
Хінкалі з креветкою у вершковому соусі
Хінкалі з телячим язиком у вершковому соусі
Хінкалі смажені зі свининою та телятиною
Хінкалі з бараниною та зеленою аджикою

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Сир, смажений подомашньому з хрусткою скоринкою

ОСНОВНІ СТРАВИ
Каре ягняти / Курча почкмерськи у молочному соусі
Шашлик зі свинини / Шашлик з телятини / Філе сьомги у гранатовому соусі

ГАРНІРИ
Картопля, смажена подомашньому / Овочі гриль

СОУСИ ТА ХЛІБ
Соуси: Сирний, Сацебелі, Аджика / Шоті

НАПОЇ
Узвар / Морс з чорної смородини / Бонаква газована / негазована

БЕЗЛІМІТНИЙ АЛКОГОЛЬ
Вино домашнє: біле сухе, червоне сухе
Горілка Неміров Оригінал
Домашні настоянки: барбарисова, обліпихова, сливова

*Пропозиція дійсна при замовленні на 10 осіб і більше.
*Пропозиція не сумується з іншими акціями та пропозиціями.

