
CARPE DIEM 
MENU

„როდესაც ამ მენიუს ვქმნიდით, გამუდმებით ვფიქრობდით თქვენზე.

თქვენ, ჩვენი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ხართ.

სიხარულით ვქმნით საუკეთესოს და გვსურს ამ უნიკალური 
რეცეპტებით გაგაცნოთ საქართველო.

შემოგვიერთდით კულინარიულ თავგადასავალში!“

“We were thinking of you, while creating this menu. 

You are an important part of us.

As we take pleasure in delivering the best, we wish to introduce Georgia 
by these unique recipes.

Please, join us on this culinary adventure!”



ფასი შეიცავს დღგს (18%). Price includes VAT (18%)

გთხოვთ კვებითი ალერგიისა და დიეტის შესახებ გვაცნობოთ წინასწარ. 

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs in advance.  
თბილი / Warm

ცივი / Cold

წასახემსებელი 
APPETIZERS

კიტრი‑პომიდვრის სალათი ხილით 12.00 A
(ვაშლით, მსხლით, ნადუღითა და მიკრომწვანილით)

CUCUMBER AND TOMATO SALAD WITH FRUITS
(Apples, pears, curd cheese and microgreens)

ორაგულის სალათი ციტრუსით 22.00 A
(ორაგულის მსუბუქი სალათი ფორთოხლითა და სურნელოვანი მარილით)

SALMON SALAD WITH CITRUS FRUITS
(Light salmon salad with oranges and aromatic salt)

ნორვეგიული ორაგული საქართველოში 19.00 A
(პიტნითა და სურნელოვანი მარილით შეზავებული ორაგული თხელ ლავაშზე)

NORWEGIAN SALMON (REARED IN GEORGIA)
(Salmon spiced with mint and aromatic salt served on a thin Lavashi bread)

ლობიო ლორითა და მწნილის სალათით 12.00 A
(ლორით გაფორმებული ლობიოსა და მწნილის სალათი)

BEANS WITH HAM AND PICKLE SALAD
(Salad garnished with ham and pickles)

განსაკუთრებული ფხალის დაფა 17.00 A
(ქართული ფხალის ასორტიმენტი ტყლაპითა და კომშით)

BOARD OF SPECIAL PKHALI
(Assorted Georgian Pkhali - chopped and minced vegetables  
served with Tklapi (Pureed fruit wrapping) and quinces)

ყველის დაფა წიწაკის მურაბით 23.00 A
(საქართველოს რეგიონებისთვის დამახასიათებელი ყველის ასორტიმენტი)

CHEESEBOARD WITH A SWEET PRESERVE OF HOT CHILIES
(Assorted cheeses from different regions of Georgia)

ფლორა ერთ დაფაზე 13.00 A
(დამარინადებული ბოსტნეულის ასორტი)

FLORA BOARD
(Assorted marinated vegetables)



ფასი შეიცავს დღგს (18%). Price includes VAT (18%)

გთხოვთ კვებითი ალერგიისა და დიეტის შესახებ გვაცნობოთ წინასწარ. 

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs in advance.  
თბილი / Warm

ცივი / Cold

წვნიანები 
SOUPS

ხორცწვენი ხინკლით 16.00 A
(სხვადასხვა შეზავების ხინკლები საქონლის ბულიონში)

BROTH WITH KHINKALI
(Different types of khinkali served in beef broth)

ჩიხირთმა ზაფრანით 14.00 A
(ქათმის სუპი ზაფრანით და ჭიქა არყით)

CHIKHIRTMA WITH SAFFRON
(Chicken soup with saffron served with a glass of Chacha/Georgian vodka)

ბოზბაში თხილით 13.00 A
(ტრადიციული საქონლის ბოზბაში წაბლით)

BOZBASHI WITH HAZELNUTS
(Traditional beef Bozbashi served with chestnuts)

იხვის ტოლმა მაწვნითა და ტარხუნით 15.00 A
(ვაზის ფოთოლში გახვეული იხვის ტოლმა)

DUCK DOLMA WITH YOGURT & TARRAGON
(Duck dolma wrapped in wine leaves)

ხაშლამა ლუდში 19.00 A
(ლუდში მომზადებული ხაშლამა, ბებოს ლავაშითა და გუდის ყვველით)

KHASHLAMA COOKED IN BEER
(Beef Khashlama cooked in beer, served with grandmother’s Lavash  
and sheep’s Guda cheese)

სუფ‑ხარჩო ტყემლით 14.00 A
(ტრადიციული სუფ-ხარჩო ტყემლით)

SOUP-KHARCHO WITH TKEMALI
(Traditional Soup-Kharcho with sour plum sauce)

ბოსტნეულის კრემ‑სუპი ქართული  14.00 A
სანელებლებით 
CREAMY VEGETABLE SOUP WITH GEORGIAN SPICES



ფასი შეიცავს დღგს (18%). Price includes VAT (18%)

გთხოვთ კვებითი ალერგიისა და დიეტის შესახებ გვაცნობოთ წინასწარ. 

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs in advance.  
თბილი / Warm

ცივი / Cold

ცომეული
PASTRIES

იმერული ხაჭაპური თაფლით 19.00 A
IMERETIAN KHACHAPURI
(Served with honey)

მეგრულ ხაჭაპური წიწაკის მურაბით 22.00 A
MEGRELIAN KHACHAPURI
(Served with hot chili sweet preserve)

ხაჭაპური შამფურზე, ღვინის ჭრიანტელით 23.00 A
KHACHAPURI ON A SKEWER
(Served with wine sauce)

მხლოვანა გუდის ყველით 18.00 A
MKHLOVANA (VEGETABLE PASTRY) WITH SHEEP’S GUDA 
CHEESE

ორაგულის კუბდარი 22.00 A
SALMON KUBDARI (PASTRY)

კუბდარი გიცრულით (ძირას იშვიათი სახეობა) 23.00 A
KUBDARI (PASTRY) WITH GITSRULI (A RARE TYPE OF CARAWAY)

ლობიანი ანისით და ლორით 19.00 A
LOBIANI (BEAN PASTRY) WITH ANISE AND HAM



ფასი შეიცავს დღგს (18%). Price includes VAT (18%)

გთხოვთ კვებითი ალერგიისა და დიეტის შესახებ გვაცნობოთ წინასწარ. 

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs in advance.  
თბილი / Warm

ცივი / Cold

ძირითადი კერძები
MAIN COURSE

მწვადის ასორტი დავარგებული ხორცით 25.00 A
(სტანდარტული და დავარგებული ხორცის პაექრობა  
ჭიქა ღვინის თანხლებით: ქათამი, ღორი, საქონელი)

ASSORTED BARBEQUE WITH AGED MEAT
(Standard vs. aged meat over a glass of wine: chicken, pork, beef)

სოკო ძველებურად 15.00 A
(კეცზე მომზადებული სოკო სულგუნით)

TRADITIONAL MUSHROOMS
(Mushrooms cooked with Sulguni cheese on a clay pan)

ღვინოში მოყვანილი ბოსტნეული 14.00 A
(გრილზე შემწვარი ბოსტნეულის მიქსი)

VEGETABLES IN WINE
(Mixed grilled vegetables)

გაქუშნული ლობიო 16.00 A
(კანგაცლილი ლობიო ქოთანში მწნილის გარნირითა და ჭიქა არყით)

SKINNED BEANS
(Skinned beans served with a glass of Chacha)

კუპატი ღომითა და ბაჟეთი 22.00 A
KUPATI (SAUSAGES) WITH GHOMI (CORNMEAL) 
AND BAZHE (WALNUT SAUCE)

აფხაზურა გრატენით და 19.00 A 
ფორთოხლის ჭრიანტელით 
ABKHAZURA WITH GRATIN AND ORANGE SAUCE
(Abkhazian sausages)

ორაგულის სტეიკი ალუბლის ჭრიანტელით 32.00 A
SALMON STEAK WITH CHERRY SAUCE

გამობესკვნილი კალმახი 23.00 A
(პაპადუმის იალქნით გაფორმებული კალმახი)

GARNISHED TROUT
(Trout garnished with a sail-shaped poppadom)

ქაბაბი, ქართული ველინგტონი 21.00 A
(ველინგტონის ცომში გადახვეული და გამომცხვარი ქაბაბი კივის სოუსით)

KEBAB - THE GEORGIAN WELLINGTON
(Kebab wrapped and baked in Wellington pastry and served with kiwi sauce)



ფასი შეიცავს დღგს (18%). Price includes VAT (18%)

გთხოვთ კვებითი ალერგიისა და დიეტის შესახებ გვაცნობოთ წინასწარ. 

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs in advance.  
თბილი / Warm

ცივი / Cold

ჩაროზები (დესერტი)
DESSERTS

დესერტი CARPE DIEM 18.00 A
(4 განსხვავებული გემო სულგუნის რულეტში)

DESSERT CARPE DIEM
(4 different flavors in Sulguni cheese roulade)

გამოცანა 16.00 A
(ფენებად განლაგებული გოზინაყი, ფელამუში, გაწურული მაწონი  
და გაყინული ჟოლო, როგორც სიურპრიზი)

RIDDLE
(Gozinaki (walnuts and honey sweets), Pelamushi (wine sauce pudding),  
and strained yogurt spread in layers, and frozen raspberries as a surprise)

ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა 14.00 A
(სხვადასხვა შიგთავსის მქონე გოგრის ბურთულები ფუნგუსის სოკოსთან ერთად)

ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST
(Pumpkin balls filled with different stuffing and served with mushrooms)

აისი 12.00 A
(ჭარხლისა და ნაყინის შეხვედრა ფორთოხლის კანში)

DAWN
(a meeting of beetroot and ice-cream inside orange peel)

ხილის ასორტი 30.00 A
FRUIT PLATTER

ქართული ნუგბარის ასორტი 35.00 A
GEORGIAN SWEETS PLATTER

მიწის თხილი 7.00 A
PEANUTS

ჩურჩხელა 9.00 A
CHURCHKHELA

ნაყინი (სხვადასხვა) 7.00 A
ICE CREAM (VARIOUS)

შემწვარი ნაყინი 10.00 A
FRIED ICE-CREAM

კრეპი ხილით და შოკოლადით 12.00 A
PANCAKE WITH FRUITS AND CHOCOLATE



ფასი შეიცავს დღგს (18%). Price includes VAT (18%)

გთხოვთ კვებითი ალერგიისა და დიეტის შესახებ გვაცნობოთ წინასწარ. 

Please let us know if you have any food allergies or special dietary needs in advance.  
თბილი / Warm

ცივი / Cold

ტყემლის ჭრიანტელი 3.00 A
TKEMALI (SOUR PLUM) SAUCE

ღვინის ჭრიატელი 5.00 A
WINE SAUCE

კივის ჭრიანტელი 5.00 A
KIWI SAUCE

ალუბლის ჭრიანტელი 5.00 A
CHERRY SAUCE

ფორთოხლის ჭრიანტელი 5.00 A
ORANGE SAUCE

სოუსები (ჭრიანტელი)
SAUCES



ARGO 7.00 A
HEINEKEN 10.00 A

ლუდი  |  BEER

DRINKS MENU

Price includes VAT (18%)

MOJITO 14.00 A
CUBA LIBRE 14.00 A
TEQUILA SUNRISE 14.00 A
NEGRONI 18.00 A
CARPE DIEM SOUR 18.00 A
MAI TAI 18.00 A
APEROL SPRITZ 18.00 A
LYNCHBURG LEMONADE 22.00 A
LONG ISLAND ICE TEA 24.00 A
BULLFROG 24.00 A

კოქტეილები  |  COCKTAILS

MULLED WINE (GLINTVEIN, GLUEHWEIN) 10.00 A
HOOKAH (ANY FLAVOURS) 70.00 A

ჭაჭა  |  CHACHA
GLASS BOTTLE

CHATEAU MUKHRANI 11.00 A 110.00 A

TBILVINO 6.00 A 45.00 A



Price includes VAT (18%)

ESPRESSO 5.00 A
AMERICANO COFFEE 6.00 A
CAPUCCINO 7.00 A
LATTE 8.00 A
TEA 4.00 A
(Black, Green, Fruits) 

ყავა & ჩაი  |  COFFEE / TEA

COCA-COLA, FANTA 4.00 A
RED BULL ENERGY DRINK 8.00 A
JUICE 5.00 A
(Apple, Orange, Cherry)

FRESHLY SQUEEZED JUICE 10.00 A
WATER GUDAURI 3.00 A
SPARKLING WATER BORJOMI 4.00 A

გამაგრილებელი სასმელები  |  SOFT DRINKS


