Organic Lager
| 5ლ
Black Warsteiner |10ლ
Gambrinus
| 8ლ
Shofferhoffer Weiss | 8ლ

Zedazeni
| 5ლ
Ragnar
| 6ლ
Craft Beer Bevri |12ლ
(selection)
Bud
| 7ლ
Holsten
| 7ლ
St.Sebastian Cider| 9ლ
Shofferhoffer
|10ლ
Augustiner
|15ლ
(selection)
Glenmorangie 12 |25ლ
|20ლ
Cardhu 12
Highland Park 10 |22ლ
|20ლ
Glenlivet 12
|30ლ
Ardbeg 10
Monkey Shoulder |18ლ
Jack Daniels
Kentucky Dale
Bulleit

|10ლ
| 8ლ
|12ლ

Famous Grouse |8ლ
Ballantines| 8ლ
Johnnie Walker| 10ლ
Crown Royal| 20ლ

Jameson
Tullamore Dew
Paddy
Bushmills
Blackbush
Bacardi Blanca
Bacardi Negra
Havana Club 7
Don Papa
Angostura

| 10ლ
| 10ლ
| 8ლ
| 8ლ
| 12ლ
| 10ლ
| 10ლ
| 12ლ
| 15ლ
| 10ლ

London Hill
Tanqueray
Brockmans

| 8ლ
| 12ლ
| 15ლ

House Vodka
Hortytsa
Zubrovka
Goral
Beluga

| 5ლ
| 7ლ
| 7ლ
| 8ლ
| 20ლ

Sauza Blanco
Sauza Gold

| 8ლ
| 8ლ

House Chacha
House Brandy
Baileys
Jagermeister
Becherovka
Kahlua
Malibu
Absinthe
Metaxa

| 4ლ
| 5ლ
| 8ლ
| 8ლ
| 9ლ
| 9ლ
|10ლ
|15ლ
|15ლ

Small Espresso
Double Espresso
Americano
Coffee & Cream
Breakfast Tea
Irish Coffee
French Coffee
Bailey's Coffee
Hot Toddy
Grog

| 3ლ
| 5ლ
| 4ლ
| 6ლ
| 3ლ
| 10ლ
| 8ლ
| 10ლ
| 10ლ
| 10ლ

Pina Colada| 15ლ

300ml

Margarita| 15ლ

150ml

Aperol Spritz| 16ლ

300ml

Moscow Mule| 12ლ

200ml

Whisky Sour| 15ლ

200ml

Negroni| 18ლ

200ml

Mojito| 12ლ

300ml

Cuba Libre| 12ლ

300ml

White Russian| 12ლ

200ml

Black Russian| 12ლ

200ml

rum, coconut, cream, pineapple juice

tequila, triple sec, lime juice

aperol, soda water, bubbly, orange

vodka, ginger, lime, soda

whisky, lemon, egg white, sour mix

House White 1L
| 15ლ
Tsinandali
6ლ/28ლ
Chardonnay
7ლ/33ლ
Sauvignon Blanc 8ლ/38ლ
Saperavi Rose
Chkhaveri

6ლ/28ლ
10ლ/48ლ

gin, vermouth, campari

rum, lime, mint, sugar syrup, soda

rum, coke, lemon

vodka, coffee liqueur, cream

House Kindzmarauli 1L | 25ლ
Saperavi
6ლ/28ლ
Cabernet Sauvignon 7ლ/33ლ
Merlot
7ლ/33ლ
Pinot Noir
10ლ/48ლ

Teliani Valley bottle | 25ლ
Asti Martini bottle | 60ლ

Coke, Sprite
| 3ლ
Tonic
| 4ლ
Red Bull
| 8ლ
Bottled Water
| 3ლ
Juice (selection)
| 3ლ
Lemonade (selection) | 4ლ

vodka, coffee liqueur, coke

Long Island Ice Tea|18ლ
rum,gin,vodka,triple sec,coke,lemon

300ml

Manhattan| 16ლ

150ml

Kir Royal| 10ლ

200ml

Mimosa| 8ლ

150ml

Bloody Mary| 12ლ

300ml

bourbon, sweet vermouth, bitters

sparkling wine, crème de cassis

sparkling wine, orange juice

vodka,lime,tomato juice,pepper mix

B52
Baby Guinness
Kamikaze
Car Bomb

| 7ლ
| 7ლ
| 7ლ
| 15ლ

სრული
ირლანდიური
საუზმე |25ლ
2 კვერცხი, ბეკონი,
გამომცხვარი
ლობიო,
კარტოფილის
კოტლეტი, შემწვარი
პომიდორი, ტოსტი &
კარაქი, ჩაი /ყავა /
წვენი
ლობიო ტოსტზე
|6.50ლ
გამომცხვარი
ლობიო ტოსტის
პურზე
სოსისის სენდვიჩი
|10.00ლ
ირლანდიური
ღორის ძეხვი და
ჩედარი ახალ პურზე

თევზი და ფრი
|16.00ლ
ჰეკას ფილე ამოვლებული
ლუდში და კარაქში და
კარტოფილი ფრი

ბაფალოს ფრთები
რეგულარული|12.00ლ
დიდი|20.00ლ
ხრაშუნა ქათმის
ფრთები,ჩვენთან
დამზადებული
სოუსით
დღის წვნიანი
|6.50ლ
წვნიანი ახალ
პურთან ერთად

ყველის ჩხირები
|12.00ლ
კარგად შემწვარი
ბეკონი და კვერცხი
მოცარელას ჩხირები
|10.00ლ
ბარბუქიუს სოუსით
ბეკონი, ომლეტი ან
შემწვარი კვერცხი,
ტოსტი

ირლანდიური დაფა
|19.50ლ
დამარინადებული
კვერცხი,
დამარინადებული
ხახვი,საქონლის
ხორცი, ხრაშუნა
ჩიფსი, ჩედარი,
ტოსტი
დატვირთული
ფრი
|15.00ლ
ხელით დაჭრილი
კარტოფილით და
ზემოდან დაკეპილი
ძროხის
ხორცით,ჩედარი

დუბლინის ჩაშუშული
|14.50ლ
ტრადიციული ჩაშუშული
იანდიური ღორის
ძეხვით,ბეკონი,ხახვი და
კარტოფილი
ზღვის პროდუქტების
ჭაღარა
|19.50ლ
კრემისებრი წვნიანი თეთრი
ღვინით და ზღვის
პროდუქტების ბოსტნეულის
შერჩევით

წვნიანი&სენდვიჩი
|13.00ლ
დღის წვნიანი დღის
სენდვიჩით
სტეიკ სენდვიჩი
|18.50ლ
შემწვარი საქონლის
ხორცი,ხახვი და სოკო ახალ
ბაგეტში
ჩედარი და ხახვი
|12.50ლ
მდნარი ყველი
ჩედარი&კარამელიზირებუკი
ხახვი ახალ პურზე
ბლტ სენდვიჩი
|15.50ლ
ბეკონი,შემწვარი
კვერცხი,სალათის
ფურცელი,პომიდორი და
მაიონეზი ახალ პურზე

*all sandwiches served with chips

სოსისები & პიურე
|17.50ლ
ღორის ირლანდიური
სოსისები,კარტოფილის
პიურე ნაღებით და ჩვენთან
დამზდებული გრავის სოუსით
ყოველ დღიური
ირლანდიური საუზმე
|20.00ლ
კბერცხი,ირლანდიური
სოსისი,სოკო
კარაქში,გამომცხვარი
ლობიო,კარტოფილის
კოტლეტი,შემწვარი
პომიდორი,გახუხული
პური.კარაქი

ნებისმიერი ბურგერი
+ფრი
=25ლ
+სახლის ლაგერი
კლასიკური ბურგერი
წვნიანი საქონლის
ბურგერი,ფუნთუშაში
მოთავსებული პომიდორი
ხახვი,სალათის
ფურცელი,ყველი
ჩედარი,ჩვენთან
დამზადადებული
სპეციალური სოუსით
ბარბიქიუ ბურგერი
არომატული ბურგერი
ბარბიქიუს სოუსით და
ბეკონით
ატომური ბურგერი
ცხარე სოუსით და ხახვის
რგოლებით

კარი,ფრი,ბრინჯი
ქათამი|19.50ლ
ვეგეტარიანული|16.50ლ
არომატული საშუალოდ
ცხარე
კარი,ბრინჯი,პაპადამები,
ფრი
შემწვარი დაბეგვილი
ღორის ხორცი
|17.00ლ
შემწვარი დაბეგვილი
ღორის ხორცი თაფლის
მდოგვით,გარნირადკარტოფილის პიურე
საქონლის ხორცი
|30.00ლ
საქონლის ხორცის ფილე
ისე როგორც თქვენ
მოგწონთ
სოკოს დამატება
|2.50ლ
*ჩიფსით და თქვენი
არჩეული სოუსით
ზღვა და ხმელეთი
|45.00ლ
სტეიკი გრილი, ზემოდან
კრევეტებით, წიწაკის
სოუსით, კარტოფილის
პიურეთი
სპაგეტი ხორცის
ბურთულებით
|14.50ლ
საქონლის ხორცის
ბურთულები და სპაგეტი
ყველიანი პომიდვრის
სოუსით
ნაღებიანი ისპანახის
მაკარონი
|12.50
პენნე მაკარონი
ნაღებიანი ისპანახის
სოუსით და ყველით

სახლის საფირმო
სალათი
|7.00ლ
პომიდორი, კიტრი, ხახვი,
სალათის ფოთლები ,
ჩვენი საფირმო სოუსი
კრევეტების სალათი
|20.00ლ
გრილზე შემწვარი ახალი
კრევეტები, სალათის
ფოთლები, პომიდორი,
ჩვენი საფირმო სოუსი
კარტოფილის სალათი
|12.50ლ
გერმანული სტილის
ხავერდოვანი
კარტოფილის სალათი,
ბეკონით, ლორით,
მდოგვისა და თაფლის
სოუსით
ხახვის რგოლები|6.50ლ
ირლანდიული
ჩიპსები|6.00ლ
კარტოფილის
პიურე|4.50ლ
ბოსტნეულის
სალათი|4.50ლ
გახუხული ტოსტი
კარაქით|2.50ლ

შეგვეკითხეთ თუ რა
არის დღის დესერტი!

