СТРАВИ З ТІСТА
ХІНКАЛІ,ЧЕБУРЕКИ,ХАЧАПУРІ,
КУТАБИ,САМСА
Хінкалі з телятиною (4 шт)

125

Хінкалі з бараниною (4шт)

125

Манти з бараниною

112

Чебурек з телятиною

86

Чебурек з бараниною

86

Кутаб з сиром

79

Кутаб з м’ясом

85

Самса з бараниною (2шт)

98

Чайханський плов з бараниною
та барбарисом

215

Святковий плов з телятиною,
горохом нут і курагою

199

Салат з язиком, солоним огірком, гри- 165
бами та домашнім соусом

Качина ніжка з кус-кусом,
горіхами та сухофруктами

280

Грузинський салат з овочів,
зелені та волоських горіхів

120

Телячі щічки з овочами

164

Курча табака

248

Салат з бастурмою, огірками,
селерою, томатами чері й
волоськими горіхами

128

Буглама з лосося

315

Форель з картоплею та травами

275

Салат із редису, помідорів,
огірків та сметани

Лагман у вершковому соусі з лососем

205

Айран

40

134

Лагман з телятиною

198

Напій з мацоні

40

149

Скумбрія з м’ятою та молодою картоплею

185

190

Салат із печених баклажанів
і волоських горіхів
Салат «Лазат» з телятиною,
обсмаженою в соусі унагі,
огірками і помідорами

155

Теляче ребро з запеченим
картопляним пюре

242

Салат з курячою грудкою,
томатами чері, листям рамен
та соусом «Цезар»

160

Салат «Султан» з телятиною,
стручками гороху, помідорами,
шпинатом, гливами і печерицями

164

Салат з маринованим лососем,
томатами чері й руколою

215

198

Салат із телятини,
солодкого перцю й авокадо
в медово-гірчичному соусі

220

Традиційні узбекські кази
з маринованою цибулею

320

198

Рулетики з баклажанів з
помідорами і волоськими горіхами

135

Салат із качиної грудки,
копченого кавказького сиру
з журавлиновим соусом

Асорті близькосхідних
закусок (бабагануш, мезе
з квасолі, мезе з буряку)

135

Асорті пхалі (баклажан, буряк,
квасоля, морква, шпинат)

142

Cлабосолений лосось
з лимоном, зеленню та
насінням кунжуту

250

165

Ікра з овочів, печених на мангалі

138

Хачапурі аджапсандал

120

Оселедець з картоплею та цибулею

146

Хачапурі з капустою

128

Хумус з чіпсами із лавашу

Хачапурі з грибами

154

Кубдарі з телятиною

168

120

Рулети із запечених баклажанів
з телятиною та сиром сулугуні

148

Теляча печінка, томлена з цибулею

146

Лобіо з квасолі
Долма з телятиною

40
40
40
40
50
40

228

Фірмова закуска «Баклажан»
з креветками, сиром
і томатами чері

Хачапурі по-мегрельски

Оладки з цукіні та перцем чілі

Ткемалі
Аджика
Наршараб
Сацебелі
Баже
Мацоні з зеленню
і часником
Кисло-солодкий азіатський
Шафрановий

Нарин (традиційна м’ясна
страва тюркських народів)

Салат з баранячим язиком та чілі пер- 180
цем

130

ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ

(50 г)

350

152

Хачапурі по-аджарськи

35

СОУСИ

Каре новозеландського ягня з
айвовим соусом

Закуска с сиром м’ятою та томатами

Тар-тар з телятини у печеному
перці з волоськими горіхами
та соусом

Коржі

ГАРЯЧІ СТРАВИ

САЛАТИ

ЗАКУСКИ

85

Тарілка свіжих овочів з зеленню (помідори, огірки, редис,
цибуля, кріп, петрушка, кінза)

170

Сир із сироварні
(сулугуні, копчений сулугуні,
імеретинський, надугі)

207

Тарілка сиру (камабер,
дор блю, брі, ягоди, горіхи)

270

Соління з бочки
(огірки, помідори, капуста, часник, перець
чілі, баклажан з аджикою)

186

СУПИ

119

Борщ с телячими реберцями

115

270

Щуча ікра з цибулею та грінками

290

Шурпа з бараниною

Паштет із курятини з малиною,
грінками і малиновим соусом

145

Суп з овочами і півнем

Крем-суп з баклажанів

Креветки з часником
та зеленню 100 г

265

138

Закуска с ротсбіфом

165

90

Бозбаш з бараниною

М’ясні делікатеси
(суджук, бастурма, запечена
баранина, телячий язик)

50

МОЛОЧНІ НАПОЇ

ВЛАСНОГО ПРИГОТУВАННЯ

Морс

ФІРМОВІ НАПОЇ

40

Узвар

40

Компот з базиліку

40

Тархун

40

Ціна вказана за 100 г

Каре теляти чалагач
Каре молочного теляти
Качина грудка
Перепілка 1 шт
Скумбрія 1шт
Дорадо
Лосось

150
175
180
185
160
139
250

Ціна вказана за 200 г м’яса, підготовленого до смаження

Окрошка зі скумбрією

96

МАНГАЛ / ТАНДИР

50

98
139
98

Угра-ош з домашньою лапшою

115

Юшка з риби

175

Лагман

142

Харчо

118

Баранячі язики

260

Шашлик з баранини

305

Шашлик з телятини

299

Шашлик з курятини

160

Шашлик з індички

178

Ціна вказана за 250 г

Люля-кебаб з курятини
Люля-кебаб з телятини
Люля-кебаб з баранини
Люля-кебаб з баранини і баклажанів

ГАРНІРИ

138
150
165
175

ДЕСЕРТИ

Торт суфле з мигдалем

110

Тарілка східних солодощів

250

Асорті сухофруктів

290

Шоколадний торт

130

Чізкейк

125

Горіховий торт \ Наполеон
горішки зі згущеним молоком
Рахат-лукум

58

Овочі на грилі

98

Гречка \ рис відварений
булгур з овочами

58

Кукурудза на грилі

58

185

Халва \ пахлава \ мигдаль у глазурі

95

Домашнє варення до чаю

47

Фрукти за 100 г

56

Ягоди за 100 г
Морозиво \ сорбети

Картопля запечена \
молода з кропом \ пюре

96

120
47

Даний інформаційний збірник містить матеріали
про продукцію та її виробників, яка реалізується
на території закладу громадського харчування “БАКЛАЖАН”.
Оригінал меню зберігається в куточку споживача
і надається на першу вимогу.
Ціни вказані в національній валюті — гривні.

