MENU
food and drink
սնունդ և խմիչք
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Bon Appetit

ՆԱԽԱՃԱՇ/ BREAKFAST
Մեղր Honey.....................................................................1200

Մեղր, կարագ, հաց
Honey, butter, bread

Ջեմ Jam...........................................................................1100

Ջեմ, կարագ, հաց
Jam, butter, bread

Քամած մածուն մեղրով և մրգերով.............................1100
Strained Yogurt With Honey and Fruits
Հաղարջ/բալ/ելակ/խառը
Currant/Sour Cherry/Strawberry/mixed
Կրուասան Croissant............................................................400

ՁՎԱԾԵՂ/ OMELET
Բաստուրմայով.........................................................1300
With Basturma (Dried Meat)
Բանջարեղենով.....................................................................1200
With Vegetables
Լոլիկով.....................................................................1100
With Tomato
Սպասարկման վճար՝ 10%
Service fee 10%

ԱՂՑԱՆՆԵՐ
SALADS
Մեղր ու Բույս (Ֆիրմային) H&H House Salad.............1800

Բրոկոլի, լոլիկ, ընկույզ, խնձոր, բազուկ, քունջութ, սպանախ, գազար, պղպեղ, սոխ, ռեհան, արևածաղկի սերմ
Broccoli, tomato, walnut, apple, beet, sesame, basil,
spinach, carrot, onion, pepper, sunflower seeds

Աղցան

Թյունոսով

Tuna

Salad...................................1800

Բրոկոլի, գազար, լոլիկ, վարունգ, սոխ, պղպեղ, սամիթ, ձու,
ձիթապտուղ, թյունոս
Tuna, broccoli, carrot, tomato, cucumber, onion, olive,
pepper, egg, dill

Հունական Greek Salad.......................................................1400

Լոլիկ,
վարունգ, պանիր ֆետա, կիտրոն, ձիթապտուղ,
սոխ, օրեգանո
Tomato,
cucumber, feta cheese,
lemon, olive,
onion, oregano

Թաբուլե

Tabbouleh.................................................1100

Բլղուր, լոլիկ, վարունգ, լիմոնի հյութ, մաղադանոս, քացախ,
աղ, անանուխ, պղպեղ,
Bulgur, tomato, cucumber, lemon, parsley, mint, salt,
pepper

Հզոր
ուտելիք
քինույաով
..........................................1700
Super Food Salad with Quinoa

Ռուկոլա կամ
կոտեմ, քինուա, սոխ, քերած գազար,
քերած բազուկ, ռոկֆոր (պանիր)
Arugula or water cress, quinoa, onion, grated carrot,
grated beet, roquefort (cheese)
*Բոլոր աղցանները պատրաստված են տնական սոուսներով
(Քացախ, ձիթապտղի ձեթ, մանանեխ, մեղր)
*All salads are made with house dressing
(vinegar, olive oil, mustard, honey)

ԱԽՈՐԺԱԿԻ ՀԱՄԱՐ
APPETIZERS

Հաց Bread.............................................................................350
Հումուս Hummus....................................................................550
Աջիկա Adjiga (red pepper spread)........................................400
Ախորժակ Akhorzhak (vegetables spread)..............................400
Խավիար Khaviar (aubergin spread)........................................400
Ձիթապտղի տեսականի Olive Assortment...................................400
Խառը բանջարեղենային խորոված..................................................600
Grilled Mixed Vegetables
Տապակած սունկ կանաչիով.........................................................700
Sautéed Mushrooms
Պանրի տեսականի Cheese Assortment.................................2800

Չեչիլ, ռոկֆոր, ապխտած, լոռի, այծի պանիր, հունական,
հաց
Chechil, roquefort, smoked cheese, lori, goat cheese, feta,
bread

Երշիկի տեսականի Meat Delicatessen....................................2800
Բաստուրմա, ֆիլե, սալյամի, խոզապուխտ, սուջուխ, հաց
Basturma (Dried meat), fllet, salami, ham, sujukh, bread

ԱԽՈՐԺԱԿԻ ՀԱՄԱՐ
APPETIZERS
Ֆիրմային տեսականի H&H House Assortment............4400

Բաստուրմա, սուջուխ, չեչիլ (պանիր), ապխտած պանիր,ռոկֆոր, բազուկ,
գազար, թթվի տեսականի, մրգեր (սեզոնային), ախորժակ, հումուս, ձիթապտուղ,
աջիկա, սմբուկի խավիար, հաց
Basturma (dried meat), sujukh, chechil(arm string cheese),
smoked cheese, roquefort, beetroot, carrot, pickle
assortment, fruits (seasonal), akhorzhak, hummus, olives,
bread

Թարմ բանջարեղենի տեսականի մածունի սոուսով......1700
Fresh Vegetable Platter with Arm Yogurt Sauce

Բրոկոլի, բազուկ, գազար, վարունգ, պղպեղ, նեխուր, սոխ
Broccoli, beet, carrot, cucumber, pepper, celery, onion

Ավելուկ լավաշով Lavash Sorrel....................................750

Լավաշ, ավելուկ, սխտոր, ընկույզ, սոխ
Lavash (arm bread), sorrel, garlic, walnut, onion

Բրուսկետա լոլիկով.......................................................450
Tomato Bruschetta
Բրուսկետա աղացած ձիթապտղով................................600
Minced Olive Bruschetta
Բրուսկետա պանիրով ու կանաչիներով.........................550
Cheese with Greens Bruschetta

ԱՊՈՒՐ/ SOUP
Ավելուկով

ապուր

Sorrel

Դդմապուր

Pumpkin

Soup....................................900

Ավելուկ, աղացած ձավար, կարտոֆիլ, կարագ, ձիթապտղի ձեթ, սոխ,
սխտոր, ալյուր
Sorrel, minced grain, potato, butter, olive oil, onion,
garlic, flour

Soup...........................................700

Դդում, գազար, կոկոսի կաթ, կարագ, ձիթապտղի ձեթ,
սոխ, սխտոր, կարի
Pumpkin, carrot, coconut milk, butter, olive oil, onion,
garlic, curry

Ֆիրմային ապուր House Special Soup...................................800

Բազուկ, բրոկոլի, լոլիկ, կարմիր պղպեղ, սոխ, նեխուր,
մաղադանոս, գազար, ծաղկակաղամբ, կոճապղպեղ
Beet, broccoli, tomato, red pepper, onion, celery,
parsley, carrot, cauliflower, ginger

ՍԵՆԴՎԻՉ / SANDWICH
Պանրով սենդվիչ Cheese Sandwich ......................................900

Մանանեխ, հազար, թթու վարունգ, պանիր, պղպեղ
Mustard, lettuce, pickle, cheese, pepper

Վեգետա սենդվիչ Vegan Sandwich........................................700

Լոբի, գազար, բազուկ, սոխ, հազար, լոլիկ, սունկ
շամպինյոն, եգիպտացորեն
Bean,
carrot, beet,
onion, lettuce,
tomato,
mushroom
champignon, corn

Սալյամիով սենդվիչ Salami Sandwich.....................................900

Սալյամի, սպանախ, լոլիկ, մանանեխ, թթու վարունգ
Salami, spinach, tomato, mustard, pickles

ՊԱՍՏԱ
PASTA

Բանջարեղենով

Vegetable

Penne.............................1900

Պղպեղ, գազար, բազուկ, ձիթապտուղ, լոլիկ, ռեհան
Pepper, carrot, beet, olive, tomato, basil

Պենե

Պեստո

Penne

Pesto.........................................1800

Պեստո, պարմեզան, ծիտրոն, սամիթ
Pesto, parmesan, savory, dill

Պենե մածունով Penne with Arm Yogurt.....................1600

Մածուն, սխտոր
Arm yogurt, garlic

Պենե մանանեխ Penne Mustard ................................1800

Սոխ, սխտոր, ֆիլե, մանանեխ, սպիտակ գինի, սերուցք,
սամիթ, ծիտրոն
Օnion, garlic, fillet, mustard, white wine,
dill, savory

cream,

ՄՍԱՅԻՆ ՈՒՏԵՍՏ
MEAT DISHES

Հորթի միս կոկոսի կաթով Beef with Coconut Milk.....2600

Տավարի միս, իմբիր, սխտոր, չիլի պղպեղ, ծիտրոն, սոյայի
սոուս, կոկոսի կաթ
Veal, ginger, garlic, chili pepper, savory, soy sauce,
coconut milk

Հորթի միս բրոկոլիով Beef with Broccoli..................2800

Տավարի միս, սխտոր, համեմի սերմ, կարմիր պղպեղ, սոխ,
բրոկոլի, մեղր, սև պղպեղ
Veal, garlic, coriander, red pepper, onion, broccoli,
honey, black pepper

Հավի միս կարիով և մեղրով Honey Curry Chicken.....1900

Հավի կրծքամիս, թթվասեր, սխտոր, կարի, մեղր, շաֆրան
Chicken breast, sour cream, garlic, curry, honey, shafran

Հավի

միս

իմբիրով

Ginger

Chicken............................1800

Հավի կրծքամիս, քրքում, կարի,
սխտոր, թթվասեր,
իմբիր, համեմի սերմ
Chicken breast, turmeric, curry, garlic,
sour cream,
ginger, coriander

Հարիսա

Harisa...........................................................900

Ձավար, հավի միս, կարագ
Groats, chicken, butter

Խավարտ Side.....400

Կարտոֆիլ գյուղական, տապակած բանջարեղեն, բրինձ

Potato à la provençale, Sautéed Vegetables, Rise

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՈՒՏԵՍՏ
VEGETARIAN DISHES

Կարտոֆիլ գյուղական Potato à la provençale.............600

Կարտոֆիլ, աղ, սև պղպեղ, սամիթ, համեմի սերմ
Potato, salt, black pepper, rosemary, coriander

Կարտոֆիլ

լցոնած

Stuffed

Potato...............................800

Կարտոֆիլ, սերուցք, ձիթապտուղ, չեդեր պանիր, կանաչի
Potato, cream, olive, cheddar cheese, greens

Շվեյցարական(վառարանի

մեջ)

Swiss

(Oven

Baked).1800

Սոխ, պանիր, սամիթ, ռեհան, ծիտրոն, կարտոֆիլ, սունկ, ձեթ, աղ,
սև պղպեղ, կարմիր բիբար
Onion, cheese, dill, basil, savory, potato, mushroom, oil,
salt, black pepper, red pepper

Բրինձով և չրերով փլավ Rice with dried fruits............1100

Բրինձ, չամիչ, սալորաչիր, ծիրանաչիր, կարագ
Rice, raisin, prune, dried apricot, butter

Ֆիրմային.
Խառը
բանջարեղենային
Special. Mixed Grilled Vegetables

խորոված............1400

Պղպեղ, սմբուկ, լոլիկ, սոխ, ռեհան, ծիտրոն, զեյթունի ձեթ, իմբիր, սև պղպեղ,
աղ, ձեթ
Pepper, eggplant, tomato, onion, basil, savory, օlive
oil, ginger, black pepper, salt, oil

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՈՒՏԵՍՏ
VEGETARIAN DISHES

Տապակած եղինջ Sautéed Nettle..............................1100

Եղինջ, կարագ, սոխ, մածուն, սխտոր
Nettle, butter, onions, arm yogurt, garlic

Տապակած սիբեխ Sautéed Sipekh (Falcaria)............1100

Սիբեխ, սխտորով մածուն, սոխ
Falcaria, arm yogurt with garlic, onion

Տապակած ավելուկ Sautéed Sorrel ..........................1300

Ավելուկ, սխտորով մածուն, սոխ
Sorrel, arm yogurt with garlic, onion

Տապակած սպանախ Sautéed Spinach.......................1000

Սպանախ, կարագ, սոխ, մածուն, սխտոր
Spinach, butter, onion, arm yogurt, garlic

Պասուց տոլմա Bean Dolma.......................................550

Կաղամբ, լոբի, սիսեռ, ոսպ, ձավար, համեմ, ձեթ, աղ,
սև պղպեղ
Cabbage, beans, pea, lentil, groats, cilantro, oil, salt,
black pepper

Ֆիրմային. տապակած բանջարեղեն մեղրով.....................1800
Special. Vegetable Honey Wok

Բրոկոլի, գազար, սոխ, շամպինյոն, պղպեղ, լոլիկ, բազուկ,
մեղր, բալզամիկ, ռեհան
Broccoli, carrot, onion, champignon, pepper, tomato,
beet, honey, balsamic, basil

ԱՂԱՆԴԵՐ / DESSERT
Մոխիտո շոռակարկանդակ.........................................................800
Mojito Cheesecake
Սև հաղարջով շոռակարկանդակ................................................800
Blackcurrant Cheesecake
Շոկոլադե տորթ......................................................................800
Chocolate Cake
Մեղրով տորթ Honey Cake....................................................900
Գազարով թխվածք Carrot Pie..................................................900
Խնձորով թխվածք Apple Pie (takht).........................................600

ՊԱՂՊԱՂԱԿ/ ICE-CREAM
Վանիլային Vanilla...............................................................600
Շոկոլադե Chocolate...........................................................600
Վանիլային` բնական հաղարջով.................................................800
Vanilla with natural currant
Վանիլային` բնական ելակով.....................................................800
Vanilla with natural strawberry
Վանիլային` բնական բալով......................................................800
Vanilla with natural sour cherry
Վանիլային` մեղրով................................................................800
Vanilla with honey

ՎԱՖԼԻ / WAFFLE
Մեղրով With honey..............................................................700
Ելակի մուրաբայով..................................................................600
With strawberry preserve
Ազնվամորու մուրաբայով..........................................................600
With raspberry preserve
Հաղարջի մուրաբայով..............................................................600
With currant preserve
Դդմի մուրաբայով....................................................................600
With pumpkin preserve
Պաղպաղակով With ice cream ...............................................900

ՆՐԲԱԲԼԻԹ (ԿՐԵՊ) / CREPE
Մեղրով With honey..............................................................600
Ելակի մուրաբայով..................................................................500
With strawberry preserve
Ազնվամորու մուրաբայով..........................................................500
With raspberry preserve
Հաղարջի մուրաբայով..............................................................500
With currant preserve
Դդմի մուրաբայով....................................................................500
With pumpkin preserve
Հալած շոկոլադով ...................................................................600
With melted chocolate

ԴԵՏՈՔՍ ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ
DETOX COCKTAILS
Չքնաղ Glorious........................................................1300
Բրոկոլի, սև հաղարջ, բողկ, կոճապղպեղ
* Այս համադրությունն ուժեղ հակաօքսիդանտ է։ Բրոկոլին
նպաստում է ոսկորների ամրացմանը, սրտանոթային համակարգի աշխատանքի կարգավորմանը, կանխարգելում է
քաղցկեղի առաջացումը։
Broccoli, black currant, radish, ginger
* This blend is a strong antioxidant. Broccoli contributes to the
strengthening of bones, regulating the cardiovascular system
and preventing cancer.

Կարմիր պուպուշիկ Red cutie.....................................1900
Նուռ,
կիտրոն

կարմիր պղպեղ,

բազուկ,

մեղր, կոճապղպեղ,

* Մաքրում է երակները: Պայքարում է քաղցկեղի դեմ, հզոր
հակաբորբոքային է: Ուժեղացնում է իմունային համակարգը,
արդյունավետ մաքրում է աղեստամոքսային համակարգը:
Pomegranate, red pepper, beets, honey, ginger, lemon
* Regulate blood circulation, helps relieve nervous tension
and physical exhaustion, effective for recuperation.

*1 cup/բաժակ= 0.5 L

ԴԵՏՈՔՍ ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ
DETOX COCKTAILS
Բարի լույս Good morning..........................................1400
Խնձոր, կիվի, լայմի հյութ, սպանախ, նեխուր, մեղր
* Օգնում է դուրս բերել օրգանիզմի թունանյութերը, նվազեցնում է բորբոքվածությունը։ Հզոր հակաօքսիդանտ է, որն
օգնում է օրգանիզմին պայքարել տարբեր հիվանդությունների դեմ:
Apple, kiwi, lime juice, spinach, celery, honey
* Helps remove toxins from the body and reduces inflamma
tion. It is a strong antioxidant and helps to protect the body
from different diseases.

Կանաչ պուպուշիկ Green cutie....................................1600
Սպանախ, նեխուր, վարունգ, կաղամբ, մաղադանոս,
կիտրոն, կոճապղպեղ
* Միզամուղ է, որն օգնում է օրգանիզմը մաքրել ավելորդ
հեղուկներից և փքվածությունից։ Այս համադրությունը հա րուստ
է A և C վիտամիններով:
Spinach, celery, cucumber, cabbage, parsley,
ginger

lemon,

*It has a diuretic effect, which helps cleanse the body from
excess fluids and abdominal bloating. T his blend is rich in
vitamins A and C.

*1 cup/բաժակ= 0.5 L

ԴԵՏՈՔՍ ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ
DETOX COCKTAILS
Մանուկ Manouk........................................................1300
Գազար, նարինջ, խնձոր, մասուրի հյութ, մաղադանոս
*Հարուստ վիտամինային բաղադրության շնորհիվ բարձրացնում է իմունիտետը։ Նվազեցնում է խոլեստերինի քանակը և լավացնում
մարսողությունը։
Carrot, orange, apple, rose hip juice, parsley
* Due to the vitamin-rich content it strengthens the immune system.It also manages cholesterol levels and improves digestion.

Աշոցք Ashotsk..........................................................1300
Բ անան, արքայախնձոր, խնձոր, սպանախ, դարչին
* Պարունակում է D, B խմբի վիտամիններ, կալիում, մագնե- զիում։
Օրգանիզմը մաքրելուց բացի նպաստում է հեմոգլոբի նի գեներացմանը՝
բարենպաստ անդրադառնալով արյունատար համակարգի վրա։ Հարուստ
է օրգանիզմին անհրաեշտ հանքային տարրերով։ Բնական շաքարների առկա
յության շնորհիվ արագորեն վերականգնում է էներգիան:
Banana, pineapple, apple, spinach, cinnamon
* Contains vitamins D and B, potassium and magnesium.
Besides cleansing
the
body it also contributes to
generating hemoglobins which has a favorable effect on the
circulatory system. It is rich in minerals and due to its natural
sugars it restores energy.

*1 cup/բաժակ= 0.5 L

ԴԵՏՈՔՍ ԿՈԿՏԵՅԼՆԵՐ
DETOX COCKTAILS
Ելակավան Elakavan................................................1300
Ելակ, բանան, կիտրոն, սամիթ
* Ելակում առկա վիտամինները, հանքային տարրերը,
բնական շաքարներն ու թաղանթանյութը պայքարում են
բջիջների ծերացման դեմ։
Strawberry, banana, lemon, dill
* Strawberry contains vitamins, minerals, natural sugars,
fiber which help fight against cellular aging.

Վարդաղբյուր Vardaghbyur.......................................1300
Լոլիկ, կարմիր պղպեղ, մեղր, մաղադանոս, վարունգ,
գազար, ռեհան
* Նպաստում է օրգանիզմի կողմից սպիտակուցային սննդի
արդյունավետ յուրացմանը։ Օգտակար ազդեցություն ունի
տեսողության վրա։
Tomato, red pepper, honey, parsley, cucumber, carrot,
basil
* Helps effectively digest protein-rich food, also helpful for
eyesight.

*1 cup/բաժակ= 0.5 L

ԴԵՏՈՔՍ ԿՈԿՏԵՅԼ
DETOX COCKTAIL
Սկանդալ (ամառային) Scandal (summer)..................1500
Ազնվամորի, կիտրոն, հաղարջ, անանուխի տերևներ
* Ազնվամորին և հաղարջը հարուստ են հակաօքսիդանտներով և եթերայուղերով, որոնք պայքարում են մաշկի
ծերացման դեմ: Ունի նաև հակավիրուսային հատկություն:
Raspberry, lemon, currant, mint leaves
* Raspberry and currant are rich in antioxidants and oils
which fight against skin aging. The blend also has antiviral
properties.

ԸՄՊԵԼԻՔՆԵՐ / DRINKS
Ջուր/Water
Սեղանի
Հանքային
Դետոքս

ջուր
ջուր
ջուր

Flat

water...............................................300

Sparkling
Detox

water...................................350

water...........................................600

Կիտրոն , լայմ, անանուխ, վարունգ, կոճապղպեղ
Lemon, lime, mint, cucumber, ginger

«Մեղր ու բույս» լիմոնադ
‘’Herbs & Honey’’ Natural Soda
0,5L/1L
Ռեհան Basil....................................................................450/800
Ուրց, դաղձ Thyme, Mint..................................................450/800
Լորենի Linden.................................................................450/800
Հատապտուղներով ու մրգերով.............................................600/1100
With berries and fruits

Բնական սառը թեյ
Natural Ice Tea
0,5L
Դաղձ, լայմ, մեղր, կանաչ թեյ......................................................800
Mint, lime, honey, green tea
Լորենի, մեղր, կոճապղպեղ..........................................................700
Linden, honey, ginger
Ուրց, սև թեյ, մեղր....................................................................800
Thyme, black tea, honey
Անանուխ, սև թեյ, կիտրոն, մեղր...................................................900
Mint, black tea, honey, lemon
Ռեհան, մեղր............................................................................700
Basil, honey

Կոմպոտ
Compote

0,25 ml/1L

Հոն Cornel....................................................................400/1400
Մոշ Blackberry.............................................................400/1400
Բալ Sour Cherry...........................................................400/1400
Չրերի խառնուրդ Mixed Dried Fruits................................400/1400

Բնական հյութ
Natural juice
0,25 ml/1L
Նուռ Pomegranate.......................................................450/1600
Մասուր Rose Hip..........................................................400/1400
Լոլիկ Tomato................................................................400/1400
Ծիրան Apricot...............................................................400/1400
Նարինջ Orange.............................................................400/1400
Հաղարջ Currant.............................................................400/1400
Թուրինջ Grapefruit........................................................400/1400
Բալ Sour Cherry...........................................................400/1400

Տաք սուրճ
Coffee / Hot Beverages
Էսպրեսսո.....................................................................550
Espresso
Կրկնակի էսպրեսսո....................................................................900
Double Espresso
Կապուչինո..................................................................850
Capuccino
Լունգո.....................................................................................600
Lungo
Հայկական սուրճ.......................................................................400
Armenian coffee
Հայկական սուրճ մեղրով.............................................................500
Armenian coffee with honey
Ղայֆա (գարիով տաք ըմպելիք)....................................................500
Ghayfa (oriental chickpea roast)
Շվեյցարական տաք շոկոլադ........................................................900
Swiss hot chocolate

Սառը սուրճ
Cold Coffee
Նեսկաֆե Nescafe..................................................................800

ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ
ALCOHOLIC BEVERAGES
Կարմիր չոր գինի
Dry Red Wine
150ml/750ml
Հին Արենի Old Areni (Areni)........................................1300/6500
Արմաս ArmAs (Karmrahyut)................................................8800
Կատարո Kataro (Khndoghni)................................................8500
Տակառ Takar (Areni)............................................................7900
Քոթոթ Qotot.......................................................................8200
Քուռ Koor (Areni, Sireni).....................................................8500
Կարաս Karas (Syrah, Cot, Cabernet Franc,
Tannat)............................................................................1500/8100

Սպիտակ չոր գինի
Dry White Wine
Կարաս Karas (Kangun, Chardonnay, Viognier)..........1300/6500
Արմաս ArmAs (Kangun, Rkatsiteli)......................................8000
Կատարո Kataro (Kartoun, Voskehat, Krdi)...........................7500

Վարդագույն չոր գինի
Dry Rosé Wine
Արմաս ArmAs......................................................................8000
Կատարո Kataro....................................................................7500
Տակառ Takar........................................................................7400

Չոր գինի գազով
Dry White Wine
Կյոշ սպիտակ Keush white...................................................15000
Կարաս սպիտակ Karas white..................................................8500

Կիսաքաղցր գինի
Semisweet Wine
Կարաս (մուսկատ) Karas (muskat)..........................................6900

Գարեջուր (շշով) / Beer (bottle)
0.33L/0.5L
Գյումրի Gyumri...............................................................550/700
Էրեբունի Erebuni ............................................................550/700

Կոկտեյլներ
Cocktails
Արյունոտ Մերի Bloody Mary...............................................1300
Տաբասկո, աղ, օղի
Tabasco, salt, vodka
Մոխիտո Mojito...................................................................1700
Անանուխ, ռոմ, սառույց, լայմ, դեղին շաքար
Mint, rum, ice, lime, yellow sugar
Ֆիրմային կոկտեյլ H & H special cocktail ...........................1800
Կոնյակ, մեղր, վանիլ, մեխակ, կոկոսի կաթ
Cognac, honey, vanilla, clove, coconut milk

Մրգային օղի
Fruit Spirit
150ml/500ml
Խնձորի մաքուր օղի ......................................................3200/11000
Premium quality pure apple spirit
Ծիրանի մաքուր օղի .....................................................3600/12000
Premium quality pure apricot spirit
Սալորի մաքուր օղի.......................................................3400/11500
Premium quality pure plum spirit

Սպասարկման վճար՝ 10%
Service fee 10%

