
VERSLO PIETŪS
BUSINESS LUNCH

Pilno meniu teirautis aptarnaujančio personalo.

Please ask the waiters for a full menu.

Skanaus!

Enjoy your meal!

გემრიელად მიირთვით!



Sriuba - 3 €
Karštas patiekalas - 8,5 €
Sriuba ir karštas patiekalas - 9,5 €
Dienos chačapuri (300 g) - 6,9 €

CHAČAPURI

IMERULI  /  Mielinė tešla, kartveliškas sūris

ADŽARULI  /  Mielinė tešla, kartveliškas sūris, kiaušinio trynys, sviestas

NAMINIS  /  Sluoksniuota tešla, kartveliškas sūris

MEGRULI  /  Mielinė tešla, kartveliškas sūris, sūrio plutelė

KARALIŠKAS  /  Mielinė tešla, kiauliena ir veršiena marinuota raudoname 

vyne, kartveliškas sūris, virtas kiaušinis, kalendra

Vištienos sriuba su daržovėmis

Jautienos ragu pomidoriniame padaže su paprikų ir 

žiedinių kopūstų garnyru

Aromatinga daržovių sriuba

Kiaulienos sprandinė su grybų padažu, salotomis 

ir pikantiškomis bulvytėmis 

Kreminė baklažanų sriuba

Vištienos gabaliukai su grietinėle ir paprikų bei 

brokolių garnyru

Charčo su jautiena

Ėrienos ir veršienos liulia kebabas su ant žarijų keptomis 

daržovėmis ir salotomis, patiekiama su pomidorų sacebeli

Kreminė brokolių ir žiedinių kopūstų sriuba su grietinėle

Vištienos šašlykas su salotomis ir ryžiais su daržovėmis, 

patiekiama su granatų padažu

1-DIENIS

2-DIENIS

4-DIENIS

5-DIENIS

Soup - 3 €
Main dish - 8,5 €
Soup with main dish - 9,5 €
Khachapuri of the day (300 g) - 6,9 €

CHAČAPURI

IMERULI  /  Yeast dough, georgian cheese

ADJARULI  /  Yeast dough, georgian cheese, egg yolk, butter

HOME-MADE  / Puff pastry dough, georgian cheese

MEGRULI  /  Yeast dough, georgian cheese, cheese crust

ROYAL  /  Yeast dough, pork and veal, marinated in red wine, georgian cheese,

boiled egg, corriander

Creamy eggplant soup

Chicken pieces in cream sauce with sweet pepper 

and broccoli

Kharcho with beef

Lamb and veal kabob, grilled vegetables with tomato 

sauce sacebeli and salad

Broccoli and cauliflower soup with cream

Chicken shashlik and salad, rice with vegetables, 

served with pomegranate sauce

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

3-DIENIS

Hearty vegetable soup

Pork neck with mushroom sauce, salad and 

potato wedges

Chicken soup with vegetables

Beef ragu in tomato sauce with sweet pepper 

and cauliflower


