
Салат із овочів 
з фундуком

127

Салат по-грузинськи 
з гострим перцем, зеленню та спеціями

123

Ацецилі
(салат із баклажанів з горіхами)

138

Мікс-салат з авокадо  
та смаженим сиром сулугуні

154

Салат із запечених овочів 132
Салат з ростбіфом в гірчичній заправці 168

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ
Лобіо з квасолі з ароматними травами 116

Баклажани фаршировані телятиною,
овочами та сиром сулугуні

182

Баклажани фаршировані овочами та сиром сулугуні 153

Запечений баклажан з помідором та сиром сулугуні 131

Печериці фаршировані шпинатом, помідором  
та сиром сулугуні

114

Долма з телятиною 157

Гебжалія (ніжні рулетики з сулугуні та м’ятою) 123

Сулугуні в беконі з медом та кільцями груші 193

Судак із запеченими овочами 197

Мікс-салат з курячим філе  
з авокадо під гірчично-медовою заправкою

165

Салат з сиром надугі та грушею 151

Салат із шпинату з помідором,  
смаженими шампіньонами та трьома видами квасолі

132

Цезар по-тбіліськи 
з кебабом із індички

165

Салат з телятиною гриль 168
Теплий салат з лососем 190

САЛАТИ

СУПИ
Домашній овочевий суп по-грузинськи 90

Уха по-грузинськи (з лососем та судаком) 136

Чіхіртма 
(грузинський курячий суп)

101

Харчо 
(густий гострий суп з телятиною)

109

Гуфта Бозбаш 
(наваристий суп з бараниною та спеціями)

106

Хашлама 
(суп з телятиною та зеленню)

124

ЗАКУСКИ
Букет із свіжих овочів та ароматною зеленню  
(огірки, помідори, редис, зелень)

193

Асорті грузинських сирів 
(сулугуні, імеретинський, копчений, рулетики з надугі)  
з додаванням варення з айви

196

Бочкові соління 
(малосольний огірок, помідор, капуста,  
перець чилі маринований, часник маринований)

160

Грузинські соління  
(цицак, джонджолі)

106

Рулетики зі смажених баклажанів  
із волоськими горіхами та грузинськими спеціями

153

Асорті пхалі з волоськими горіхами 
(з буряка, шпинату, спаржевої квасолі, цибулі порей)

132

Сациві з домашньої індички 136

Аджапсандал  
(овочі, томлені у власному соку)

129

Гупта  
(курячий паштет)

113

Асорті м’ясне 
(суджук, бастурма, буженина, курячий рулет)

231 

Асорті маринованих грибів  
(білі гриби, шампіньони, лисички)

197

 ХАЧАПУРІ
По-імеретинськи 136
По-мегрельськи 142
На вертелі 136
По-аджарськи 128
По-аджарськи з лососем 186
По-аджарськи з телятиною 125
Пеновані з сиром 109
Кубдарі 176
Зі шпинатом і сиром 149

ХІНКАЛІ
З телятиною 118
Асорті (свинина, телятина) 118
З сиром сулугуні, надугі та зеленню 109
З грибами та шпинатом 97
З бараниною 116
Дакепілі по-хевсурськи 140

Хліб шоті 42



М’ЯСНІ СТРАВИ
Курча табака 
з хрусткою скоринкою

255

Чкмерулі 
(курча табака у часниково-вершковому соусі)

176

Бараняча рулька з овочами гриль  
та запеченою картоплею

494

Чанахі (ніжна баранина з овочами) 176

Чашушулі 197

Оджахурі (грузинська традиційна сімейна страва:  
печеня зі свининою та ароматною картоплею)

154

РИБНІ СТРАВИ*
Лосось 
смажений у сирно-тархуновому соусі

354

Судак 
із шпинатним соусом

288

Риба на відкритому вогні (100 г)

Дорадо 136

Лосось 165

Вирізка зі свинини 
(маринована в гранатовому соку)

199

Свинний антрекот 
(маринований з аджикою та кисломолочним таном)

164

Баранина 336

Телятина  на вугіллі 326

Стейк з телячої вирізки по-мцхетськи 422

Курячі стегна 
(в апельсиново-шафрановому маринаді)

136

СТРАВИ, ЗАПЕЧЕНІ НА ВУГІЛЛІ
Кебаб із телятини 189

Кебаб із баранини 200

Кебаб із індички 172

Ціна вказана за 100 г підготованого до приготування м’яса

Каре телятини 161

Каре баранини 255

*на відмічені позиції знижка не поширюється.

СОУСИ
Аджика 42
Ткемалі / Ткемалі зелений  42
Сацебелі 42
Горіховий соус «Баже» 42
Наршараб 47
Мацоні 
з зеленню та часником

35

ГАРНІРИ
Картопляне пюре 65

Відварна картопля з зеленню 65

Запечена картопля 
з салом і часником

65

Рис відварний 65

Овочі гриль 
(баклажан, кабачок, помідор, перець, печериці, цибуля)

160

Гречана каша  
зі смаженими печерицями та цибулею

65

ДЕСЕРТИ
Пахлава 70

Газінаки 98

Грузинські солодощі 
(газінаки, пахлава, пеламуші, чурчхела)

235

Горішки зі сгущеним молоком 83

Фруктова тарілка 174

Морозиво та сорбети 47

Варення домашнє 
в асортименті

45

Грушево-чорничний пиріг 98

Наполеон 90

Мацоні з медом 65

Трубочка з ніжним кремом 98

Даний інформаційний проспект містить матеріали про продукцію та її виробників ,  
яка реалізується  на території закладу громадського харчування «Хмелі-Сунелі».  Оригінал 

меню знаходиться в куточку споживача і пред’являється по першій вимозі.  
Ціни вказані в національній валюті - гривні.

tarantino-family.com


