קינוחים

גלידות

שתייה חמה

₪ 45

Гата

Gata

тонкое нежное тесто, с
начинкой из
армянского козинаха по
старинным рецептам

Tender dough ﬁlled
with “HALVA” by old
recepts

Яблочный
Пирог

גטה
עוגת חבל קווקז
מסורתי במילוי
קוזינח ארמני

Apple Pie

Ананасовое
Мороженное

Pineapple
Pineapple ice cream

₪ 40

עוגת אגוזים
ותפוחים

Грузинский кофе | Georgian Black Coffee | קפה גיאורגי

גלידת אננס עם
חתיכות פרי בתוך
קליפת אננס

₪ 25

Кокосовое
Мороженное

פאי תפוחים

אננס

Coconut
Coconut ice cream

קוקוס
גלידת קוקוס עם
חתיכות פרי בתוך
קליפת קוקוס

Эспрессо | Espresso Coffee |

אספרסו

₪ 48

Чурчхела

Churchkela

צ‘ורצ‘חלה
אגוזי מלך בתוך מיץ
ענבים מבושל

Грецкие орехи в
сушеном виноградном
соке

Lemon

Мороженное с
Лесными
ягодами

Berry

Lemon ice cream

₪ 26

Пассифлора
и Ваниль

Vanilla
Passionﬂower

Пассифлора, ванильный
мусс, белый шоколад и
бисквит

Vanilla mousse with
passionﬂower cream
and nougat biscuit

Шоколадный
Трюфель

Trufﬂe
Chocolate

Темно-шоколадный
мусс с оригинальной
шоколадной глазурью

Dark chocolate mousse
in original chocolate
coating

Ванильный
мусс

Vanilla Spiral

нежный ванильный
мусс в белом шоколаде
с лесными ягодами

Лимонное
Мороженное

וניל
פסיפלורה
מוס וניל במילוי
קרמה פסיפלורה
וביסקוויט נוגט
מרוסס בשוקולד לבן

₪ 34

שוקולד טראפל

Vanilla mousse with
white chocolate coating and berries

Наполеон

Napoleon

традиционное
пирожное по
старинному
грузинскому семейному
рецепту

Тraditional саке by old
Georgian family recipe

מוס שוקולד מריר
עם ציפוי קוצים של
שוקולד

Ванильное
Мороженное
с Орехами

Ice cream

Orange
Orange ice cream

₪ 34

Мороженное со Melon
вкусом дыни
Melon ice cream
₪ 32

גלידת שמנת עם
מיץ לימון בתוך
קליפת לימון גדולה

פירות יער
גלידת פירות יער
ופטל בתוספת
סירופ פטל

₪ 16
Американо | Americano |

אמריקנו

₪ 16
Капучино | Cappuccino

| קפוצ‘ינו

שמנת
גלידת שמנת עם
אגוזי מלך מצופה
בקרמל

₪ 12
Cup of made Tea | Чашка листового чая

Апельсиновое
Мороженное

נפוליאון
מסורתית לפי
מתכון עוגן גרוזיני
משפחתי עתיק

Cream

₪ 34

ספירל וניל
וניל בציפוי שוקולד
לבן מוס ובמילוי
פירות יער

Berry ice cream

לימון

| תה

תפוז
גלידת שמנת עם
מיץ תפוזים טרי
בתוך קליפת תפוז
גדולה

מלון
גלידת מלון עם
חתיכות פרי בתוך
קליפת מלון

₪ 25
Чайник листового чая | Kettle Tea

₪ 16

| קנקן תה

