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Whole Norwegian Salmon
მთლიანი გაყინული
ნორვეგიული ორაგული

Norwegian salmon
fillet 2+

Fresh Norwegian salmon
fillet

ნორვეგიული ორაგულის
ფილე 2+

ნორვეგიული ორაგულის
ფილე გაციებული

Smoked norwegian salmon

Smoked norwegian
salmon sliced
100 g

Siberian sturgeon
ციმბირული ზუთხი

ზომა/size: 5-6; 6-7; 7-8;
8-9; 9+; 12-14; 16+

Smoked norwegian salmon
sliced 1 kg
შებოლილი ნორვეგიული
ორაგული დაჭრილი 1 კგ

Black tiger shrimps HOSO
1kg size: 4/6; 6/8; 8/12;
16/20
შავი ვეფხვისებრი კრევეტები
მთლიანი HOSO 1კგ. ზომა:
4/6; 6/8; 8/12; 16/20

შებოლილი ნორვეგიული
ორაგული მთლიანი

Telapia Fillet
ტილაპიას ფილე

შებოლილი ნორვეგიული
ორაგული დაჭრილი
100 გრ

Black tiger shrimps HLSL
1kg. size: 16/20; 21/25;
31/40
შავი ვეფხვისებრი
კრევეტები (გარჩეული)
HLSL 1კგ. ზომა: 16/20;
21/25; 31/40

Black tiger shrimps HLSO
16/20 1 kg size: 8/12;
13/15; 16/20
ვეფხვისებრი კრევეტები
თავის გარეშე HLSO 1 კგ
ზომა: 8/12; 13/15; 16/20
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Cocktail shrimps
100/200 1 kg
კრევეტების კოქტეილი
100/200 1 კგ

Seafood mix
1 kg

Squid rings
1 kg

Butterfly Squid rings
500 g

Butterfly shrimps
26/30 800 g

ზღვის პროდუქტების
მიქსი 1 კგ

კალმარის რგოლები
1 კგ

კალმარის რგოლები
საფანელში
500 გრ

კრევეტი ბათერფლაი
საფანელში
26/30 800 გრ

Squid tubes
1kg. size: U5; U7; U10

Baby octopus
1kg. size: 10/20; 20/40

Mussels meat 1kg
size: 100/200; 300/500

Halfshell Mussels
30/40 1 kg

კალმარის ფილე
1კგ. ზომა: U5; U7; U10

პატარა რვაფეხები
გასუფთავებული
1კგ. ზომა: 10/20; 20/40

გარჩეული მიდიები 1კგ
ზომა: 100/200; 300/500

მიდიები ნახევარ ნიჟარაში
30/40 1 კგ

Mussels whole shell
1 kg

Whole lobster
350 g

Surimi sticks
500 g

Scallops
1 kg

მიდიები დახურულ
ნიჟარაში 1 კგ

მთლიანი მოხარშული
ლობსტერი 350 გრ

სურიმის მოხარშული
ჩხირები
500 გრ

ზღვის ბიბილო
1 კგ
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Tuna Steak

Cod fillet
200/300 1 kg

ტუნას სტეიკი

Fish dorado

Fish sea bass

თევზი დორადო

თევზი სიბასი

TUNA LOIN 2+

RED PUD SHRIMPS
10/30 - 1KG

ვირთევზას ფილე
200/300 1 კგ

Hamachi fillet

TUNA LOIN SASHIMI GRADE
2+

ჰამაჩის ფილე
ტუნას ფილე წითელი
2+

COOKED WHOLE WHITE
CLAM 40/60 1KG

OCTOPUS FLOWER 1-2

ტუნას ფილე
2+

წითელი კრევეტები
10/30 1კგ

LANGOUSTINES
13/16 1KG

FROG LEGS
8/12 1KG

კიბორჩალა ლანგუსტინი
13/16 1კგ

ბაყაყის ბარკლები
8/12 1კგ

მთლიანი რვაფეხები
მოხარშული მიდიები თეთრ
ნიჟარაში 40/60 1კგ
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Zanderfillet skin on
170/230

Blue swimming crab lll U10
1kg

Baby cuttlefish
60up 1kg

თევზი ზანდერის ფილე
170/230

ლურჯი კრაბი
U10 1კგ

მთლიანი პატარა კალმარი
(კარაკატიცა)
1კგ

Oilfish fillet
6+

Cutfish fillet
140/200

Nile perch fillets. Size:
300/500; 500/1000

ზეთოვანი თევზი
6+

ლოქოს ფილე
140/200

ნილოსის თევზის ფილე.
ზომა 300/500; 500/1000

7

Red caviar
ორაგულის წითელი
ხიზილალა.
წონა / Weight: 55გრ; 90გრ;
100გრ; 130გრ; 200გრ;
500გრ
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Unagi eel

Tuna saku sashimi grade

KrJ-გველთევზა (უნაგი)

ტუნა საკუ-საშიმი

Fresh Norwegian salmon
fillet

Smoked Norwegian salmon
sliced

KrJ-ორაგულის ფილე
გაცივებული

KrJ-ნორვეგიული ორაგულის
ფილე შებოლილი
(დაჭრილი)

Flying fish roe tobiko black
500g

Flying fish roe tobiko gold
500g

Flying fish roe tobiko
orange 500g

Flying fish roe tobiko red
500g

KrJ-მფრინავი თევზის
ქვირითი-ტობიკო (შავი)
500გრ

KrJ-მფრინავი თევზის
ქვირითი-ტობიკო
(ოქროსფერი) 500გრ

KrJ-მფრინავი თევზის
ქვირითი-ტობიკო
(ნარინჯისფერი) 500გრ

KrJ-მფრინავი თევზის
ქვირითი-ტობიკო (წითელი)
500გრ

Flying fish roe tobiko green
500g

Masago 500g. Color: red,
black, orange

Sushi rice Nishiki
22.68kg

Sushi rice Botan
22.68kg

KrJ-მფრინავი თევზის
ქვირითი-ტობიკო (მწვანე)
500გრ

მასაგო 500გრ.
ფერი: წითელი, შავი,
ნარინჯისფერი

სუშის ბრინჯი ნიშიკი
22.68კგ

სუშის ბრინჯი ბოტანი
22.68კგ
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Rice/cereal vinegar 4,2%
acid (kukumotsu)
20l

Nori gold.
weight: 125g; 280g

Wasabi powder
1kg

Kikkoman-soya sauce
20L

სუშის ფურცლები ნორი
გოლდი.
წონა: 125გრ; 280გრ

KrJ-ვასაბის ფხვნილი
1კგ

კიკომანი-სოიოს სოუსი
20ლ.

Sake rice wine 14,5%
5l

Ume 10%
5l

Ginger, pickled, white dw
1500g

Ginger, pickled, pink dw
1500g

Kr-ბრინჯის ღვინო საკე
14,5%
5ლ

Kr-უმე 10%
5ლ

Kr-ჯინჯერი მარინადში
თეთრი
1500გრ

Kr-ჯინჯერი მარინადში
ვარდისფერი 1500გრ

Breadcrumbs (panko)
1kg

Tempura mix 1kg

Chinese noodles, yellow
454g

Quick cooking noodles,
with egg
500g

KrJ-ტემპურა 1კგ
Kr-პანკოს სუხარი
1კგ

Kr-ჩინური მაკარონი
ყვითელი
454გრ
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Kr-ბრინჯი/მარცვლეულის
ძმარი 4,2%
20ლ

Kr-მაკარონი კვერცხით
500გრ

Quick cooking noodles
without egg
20kg

Glass noodles, long
Lungkou Vermicelli
1kg

Rice Noodles (vermicelli)
454g

Rice sticks, 3mm
1. 400g

Kr-მაკარინი კვერცხის
გარეშე
20კგ

Kr-ვერმიშელი
1კგ

Kr-ბრინჯის მაკარონი
ვერმიშელი 454გრ

Kr-ბრინჯის ჩხირები 3მმ
400გრ

Instant paste Tom Yum
900g

Hoi Sin sauce
2270g

Coconut milk fat content
17-19% 400ml

Oyster sauce, Panda
2270g

Kr-პასტა Tom Yum 900გრ

Kr-სოუსი Hoi Sin
2270გრ

Kr-ქოქოსის რძე 17-19%
400მლ

Kr-ხამანწკების სოუსი
Panda-2270გრ

Tofu, firm
349g

Tofu, soft
340g

Sushi cream cheese 70%.
weight: 200g; 3.5kg

Chop sticks 22.5cm

Kr-ტოფუ მყარი
349გრ

Kr-ტოფუ რბილი
340გრ

სუშის კრემ-ყველი 70%.
წონა: 200გრ, 3,5კგ

სუშის ჩხირები 22.5სმ
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Vinegar black (chinking)
550ml

Ume red 10%
500ml

Sake rice wine 14,5%
750ml

Sesame oil 100%
Size: 500ml; 1.8L; 2.5L

Kr-უმე წითელი 10%
500მლ

Kr-ბრინჯის ღვინო საკე
14,5%
750მლ

სეზამის ზეთი 100%
ზომა: 0,5ლ; 1,8ლ; 2,5ლ

Ume 10%
750ml

Kirin Ichiban beer 5%
330ml

Wakame salad
1kg

Edamame, soybean with
pod unsalted, blanched
1kg

Kr-უმე 10%
750მლ

Kr-ლუდი კირინი იჩიბან 5%
30მლ

Kr-ვაკამეს სალათი
1კგ

Banana leaves
454g

Lemon grass, whole
200g

Lime leaves
100g

Red hot pepper paste
500g

Kr-ბანანის ფოთლები
454გრ

Kr-ლემონგრასი მთლიანი
200გ

Kr-ლაიმის ფოთლები
100გ

Kr-წითელი ცხარე წიწაკის
პასტა
500გ

Kr-შავი ძმარი (Chinking)
550მლ
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Kr-სოიოს ედამამე
უმარილო, ბლანშირებული
1კგ

Chick Peas
500g

Chick peas
800g

Young baby corn mediom
3100ml

Kr-მუხუდო
500გრ

Kr-მუხუდო
800გრ

Kr-მინი სიმინდის ტაროები
კონსერვში
3100მლ

Shitake / tonko mushrooms
dried
500g

Lychees in light syrup
580ml

Rice papper, round 22sm
300g

Basmati rice
20kg

Kr-ლიჩის მსუფუქ წვენში
580მლ

Kr-ბრინჯის მრგვალი
ფირფიტები 22სმ
300გრ

Kr-ბრინჯი ბასმატი
20კგ

Capane sticks

Chop holder

Chilli sauce, Sriracha, hot
pet-bottle 815g/740ml

KrJ-კანაპეს ჩხირები

KrJ-სუჩის ჩხირების სამაგრი

Kr-სოკო შიტაკი მშრალი
500გრ

Rice flour white
400g

White fungus, dried sparissa crispa
100g
Kr-თეთრი სოკო მშრალი
ფუნგუსი სპარისა კრისპა
100გრ

Kr-ცხარე ჩილის სოუსი
სრირაჩა 815გრ/740მლ

Kr-ბრინჯის თეთრი ფქვილი
400გრ
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Jasmin rice 100% AAA
quality
20kg

Rice / sushi rice premium
quality
20kg

Brown rice
6,81kg

Basmati rice quality A+
10kg

Kr-იასამნის (ჟასმინის)
ბრინჯი
20კგ

Kr-სუშის ბრუნჯი პრემიუმ
ხარისხი
20კგ

Kr-ყავისფერი ბრინჯი
6,81კგ

Kr-ბრინჯი ბასმატი
10კგ

Tapioka starch
400g

Sushi rice shirakiku
18.14kg

Sushi rice shirakiku
9.07kg

Sesame seeds black, first
quality
weight: 454g; 1kg

Kr-ტაპიოკას სახამებელი
400გრ

სიშის ბრინჯი შირაკიკუ
18.14კგ

სიშის ბრინჯი შირაკიკუ
9.07კგ

Peking duck sauce
383g

Teriyaki sauce
Litre: 250ml; 1.8L

Prawn crackers, white
small, no colourance added
227gr

Kr-იხვის სოუსი
Peking-383გრ

ტერიაკის სოუსი
ზომა: 250მლ; 1,8ლ

Kr-კრევეტების კრეკერი
თეთრი, პატარა ზომის
საღებავების გარეშე 227გრ
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სეზამის შავი მარცვლები
წინა: 454გრ; 1კგ

Glukosesirup, koreanisch
5kg
Kr-გლუკოზას სიროფი
კორინთელი
5კგ

Oyster sauce Panda
907g

Miso misopaste, light colour
(shiro miso)
500g

Miso misopaste, dark colour
(Aka Miso)
500g

Kr-მისოს პასტა (Miso
Mosopaste) ღია ფერის
500გრ

Kr-მისოს პასტა (Miso
Mosopaste) მუქი ფერის
500გრ

Chilli sauce for seafood
green 800g/700ml

Fish sauce (77% anchovy
extrack) 4500ml

Soya sauce, Dark
8l

Sweet+Sour sauce
2300g/1900ml

Kr-ჩილის სოუსი
ზღვისპროდუქტებისთვის
მწვანე 800გ/700მლ

Kr-თევზის სოუსი (77%
ანჩოუსის ექსტრაქტი)
4500მლ

Kr-სოიოს სოუსი მუქი
8ლ

Kr-მჟავე-ტკბილი სოუსი
2300გრ/1900მლ

Chili bean sauce
368g

Creamy sauce for sushi
500g/520ml

Rice vinegar 3% acid.
Litre: 610ml; 5L

Mango sauce
295ml

Kr-ცხარე ჩილის
მარცვლები
368გრ

Kr-კრემსოუსი სუშისთვის
500გრ/520მლ

ბრინჯის ძმარი 3%
ზომა: 610მლ; 5ლ

Kr-მანგოს სოუსი
295მლ

Kr-ხამანწკების სოუსი
Panda-907გრ
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Coconut cream 400ml
Kr-ქოქოსის კრემი
400მლ

Buckwheat noodles 300g

ქარის პასტა Tandoori
312გრ

Pappadumus, plain
100g

Sushi-Bamboo mat
24x24cm 25x12x1 stuck

Curry paste, Tandoori
312g

Kr-პაპადამის ფირფიტები
100გრ

Kr-სუშის გადასახვევი
ბამბუკის ჩხირები
24x24სმ

Aji-No-Moto Glutamate 99%
Weight: 1kg; 10kg

Tandoori Masala Indian
spice mix 100g

Curry paste, red
1kg

ქარის მწვანე პასტა
1კგ

აჯინომოტო გლუტამატი
99%
წონა: 1კგ; 10კგ

Kr-ტანდურის მასალა
ინდური ცხარე
სანელებლების მიქსით
100გრ

Kr-ქარის წითელი პასტა
1კგ

Curry paste, green
1kg

Crisp fried onions
500g

Soya sauce less sodium
20l

Potato noodles
1kg

Sesame paste tahini
1kg

Kr-შემწვანი ხრაშუნა ხახვი
500გრ

KrJ-სოიოს სოუსი ნაკლებ
მარილიანი
20ლ

KrJ-კარტოფილის ატრია
1კგ

KrJ-სეზამის კრემი ტაჰინი
1კგ

Kr-წიწიბურას მაკარონი
300გრ
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Chili paste in oil
454g

Curry paste, yellow
1000g

Hondashi
1kg

KrJ-ჩილის პასტა ზეთში
454გრ

KrJ-ქარის პასტა ყვითელი
1კგ

KrJ-ჰონდაში
1კგ

Dashinomoto
1kg

Togarashi
300g

Boiled octopus leg

Chicken boullion
1kg

KrJ-დაშინომოტო
1კგ

KrJ-ტოგარაში
300გრ

Beef boullion
1kg

Garlic powder

White sasame seeds
roasted
weight: 454g; 1kg
სეზამის თეთრი მოხალული
მარცვლები
წონა: 454გრ; 1კგ

KrJ-რვაფეხის მოხარშული
ფეხები

KrJ-ქათმის ბულიონი
1კგ

Raddish marinade
1 kg

Green tea macha powder
500g

KrJ-მარინირებული ბოლოკი
1 კგ

KrJ-მწვანე ჩაის ფქვნილი
500გრ

KrJ-ნივრის ფხვნილი
KrJ-საქონლის ბულიონი
1კგ
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Konbu
1kg

Chili ponzu with lime

Tuna flakes
454g

Bamboo shoots/sprouts
3100ml

KrJ-ტუნას ბურბუშელა
454გრ

KrJ-ბამბუკის ყლორტები
3100მლ

KrJ-ჩილი პონზი ლაიმით
KrJ-კონბუ
1კგ

Anisula star
100g

Futonaga
340g

Kimchi sauce
1,8kg

kimchi paste
1kg

KrJ-ანისის ვარსკვლავი
100გრ

KrJ-ფუტონაგა
340გრ

KrJ-კიმჩის სოუსი
1,8კგ

KrJ-კიმჩის კრემ/პასტა
1კგ

Kimchi pepper powder
500g

Wasabi dressing
1L

Kochi yuzu 100%
500ml

Korean BBQ sauce

KrJ-კიმჩის წიწაკის
ფხვნილი 500გრ

KrJ-ვასაბის დრესინგი
1ლ

KrJ-ლიმნის წვენი Kochi
yozu 100%
0,5ლ
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KrJ-კორეული ბარბექიუს
სოუსი

Soju
360ml

Safron
2g

Black pepper sauce
350gr

Peanut butter
weight: 500g; 5kg

KrJ-სოჯუ
360მლ

KrJ-ზაფრანა
2გრ

KrJ-შავი წიწაკის სოუსი
350გრ

მიწისთხილის კარაქი
წინა: 500გრ; 5კგ

Makisu 30x30sm

Rice gluten wheat

Soba 300g

Gioza dough

KrJ-მაკისუ 30x30სმ

KrJ-გლუტეინის ბრინჯის
ფქვილი

KrJ-სობა 300გრ

KrJ-გიოზას ცომი

Spring roll dough
500g

Curry Trigon (Samosa)
12,5g 10c1200g 96 Stuck

Galanga roots

Sambal Oelek

KrJ-გალანგალის ფესვი

KrJ-სამბალ ოილეკ

KrJ-სპრინგროლის ცომი
550გრ

ქარის ტრიგონმა სამოსა
1,2კგ (96ცალი)
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Garam masala

Pumpkin pickles

Sushi Boat

KrJ-გარამ მასალა

KrJ-გოგრა დამჟავებული

სუშის გემი

Dumpling skin
150g
დამფლინგ სქინ
150გრ

Tsingtao Beer
4,7% 500ml
ლუდი ცინგდაო
4.7% 500მლ

Instant paste Tom Ka Kai
sour hot coconut paste
soup 227g
პასტა ტომ კაკაი
227გრ

SUSHI NOODLE
500g

YAKISOBA NOODLE
300g

სუშის ნუდლსი
500გრ

სუშის ნუდლსი იაკისობა
300გრ

Sweet chilli sauce for
chicken 4,5L

EGG NOODLE
300g

ჩილის ტკბილი სოუსი
4,5ლ

ნუდლსი კვერცხით
300გრ

RAMEN NOODLE 500g

SOBA NOODLE
300g

სუშის ნუდლსი რამენი
500გრ
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სუშის ნუდლსი სობა
300გრ

UDON NOODLE
300g

UNAGI SAUCE
1,8L

CHILI POWDER
1kg

Rice cooker
6.3l

სუშის ნუდლსი უდონ
300გრ

უნაგის სოუსი
1,8ლ

ჩილის წიწაკის ფხვნილი
1კგ

ბრინჯის სახარში
6.3ლ
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Striploin wagyu

Rib eye wagyu

Black Angus tenderloin

Topside rose veal

იაპონური
სტეიკი-სტრიპლოინ ვაგიუ
(ჩალაღაჯი)

იაპონური სტეიკი-რიბაი
ვაგიუ (ანტრეკოტი)

შავი ანგუსის სტეიკი (სუკი)

ხბოს რბილი
(ვაშლა)

Iberico pig collar boneles
with presca

Lamb frenched rack
75/25

Chop Ready Rack
Frenched

Side of calf

ღორის ხორცი იბერიკო
უძვლო

ცხვრის ნეკნები
75/25

საქონლის ნეკნები
ფრანგულად

Lamb leg boneless

Lamb saddle rib
25 cm

Lamb hinshank

ხბოს ბარკალი

ბატკნის ბარკლები უძვლო

Lamb loins
1rib 75 cm

ბატკნის ხორცი
ბატკნის ნეკნები მთლიანი
25 სმ
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ბატნკის ჩალაღაჯი
75სმ

Lamb loins
8rib 75 cm

Lamb burger
(90gx10)

chicken stomach

Bacon sliced
500 g

ბატკნის სუკი
75 სმ

ბატკნის ბურგერი
(90 გრx10)

Beef Ribeye

Beef Striploin

Beef Tenderloin

Beef T-bone

საქონლის გაყინული
ანტრეკოტი

საქონლის გაყინული
ჩალაღაჯი

საქონლის გაყინული სუკი

საქონლის გაყინული
ტ-ბონ

Mutton leg boneless

Frozen whole turkey.
Weight: 2,8-3,6 kg

Foie Gras

Whole duck
1.8, 2kg

ქათმის კუჭი

ცხვრის ბარკლები უძვლო

ბეკონი დაჭრილი
500 გრ

ბატის ღვიძლი ფუაგრა
გაყინული მთლიანი
ინდაური წონა: 2,8-3,6 კგ

გაყინული იხვი
1.8, 2კგ
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Duck breast
size: 200-220; 260-280

Duck legs

chicken stomach

Chicken breast

იხვის გაყინული ბარკალი

ქათმის კუჭი

ქათმის ფილე

Chicken thigh

Chicken wings

Chicken liver

Beef salami

ქათმის ბარკალი

ქათმის ფრთები

ქათმის ღვიძლი

სალიამი საქონლის

Salami Bavarian

Bacon speck

Bacon sliced
500 g

Chorizo
200g

სალიამი ბავარიული

ბეკონი სპეკი
ბეკონი დაჭრილი
500 გრ

ძეხვი ჩორიზო ცხარე
200 გრ

იხვის ფილე
ზომა: 200-220; 260-280
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Prosciutto di Parma

Mortadella

Ham mister pizza

Turkey ham

პროშუტო დი პარმა

მორტადელა

საუზმის ლორი მისტერ
პიცა

ინდაურის ლორი

Chicken salami

Turkey salami

Salami with black pepper

Pancetta

სალიამი ქათმის

სალიამი ინდაურის

სალიამი შავი წიწაკით

პანჩეტა

Porchetta

Bresaola

Salami milano

Salami salsiccia picante

პორკეტა

ბრესაოლა

სალიამი მილანო

სალიამი სალსიჩა პიკანტე
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Salami Napoli

Salami Spianata Picante

სალიამი ნაპოლი

სალიამი სპიანატა პიკანტე

Jamon with gift box
4,5-6,5 kg

საუზმის სოსისი ღორის
ხამონი სერანო სასაჩუქრე
4,5-6,5 კგ

Chicken sausage for
breakfast

Beef sausage for breakfast
საუზმის სოსისი საქონლის

საუზმის სოსისი ქათმის
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Pork sausage for breakfast

წინანდალი
მოსავალი: 2016
ჯიში: რქაწითელი და მწვანე
ფერი: თეთრი
ნოტები: ყვითელი ხილი, სანელებლები და ყვავილები
სტილი: მშრალი
უხდება: თეთრ ხორცს, თევზს, ზღვის პროდუქტებს და სალათებს
ქართული კერძებიდან: ტაბაკა, საცივი, კალმახი ბროწეულის წვენში, ფხალი, ხაჭაპური
მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში თავად ალექსანდრე ჭავჭავაძის მიერ შექმნილი წინანდლის
"წინანდალი" არის საქართველოს პირველი კლასიკური სტილის თეთრი ღვინო, რომელიც მზადდება
რქაწითელის და მწვანეს ჯიშის ყურძნისგან. ჰაეროვანი ყვავილების, სანელებლების და ხილის
არომატები ამ ღვინის დამახასიათებელია.
Tsinandali
Vintage: 2016
Assemblage: Rkatsiteli & Mtsvane
Color: White
Notes: Yellow fruits, Spices and Flowers
Style: Dry
Goes well with: White Meat, Fish, Seafood & Salads
Local: Tabaka, Satsivi, Trout in Pomegranate sauce, Pkhali, Khachapuri
Best described as the “Tsinandali of Tsinandali”, created by Prince Alexander Chavchavadze in the first half of
the 19th century. The first classical style white wine of Georgia, combining spicy and floral nature of Rkatsiteli
with hints of fruits of Mtsvane.

საფერავი რეზერვი
მოსავალი: 2014
ჯიში: 100% საფერავი
დავარგება: ბურგუნდიული მუხის კასრი - 12 თვე
ფერი: სრულსხეულიანი წითელი
ნოტები: მწიფე წითელი კენკრა, შავი მოცხარი, ძირტკბილა, შავი პილპილი
სტილი: მშრალი
უხდება: წითელ ხორცს, დავარგებულ და თხის ყველს
ქართული კერძები: მწვადი, კუპატი, ჩაშუშული, გუდა, დამბალხაჭო, საფერავში დავარგებული სულუგუნი
წინანდლის მამულის 173-ე რთველის საფერავი, სამი წლის დაძველებით, რომლიდანაც 12 თვე ფრანგულ
მუხის კასრებში ვარგდებოდა. საფერავი რეზერვი საუკეთესოდ წარმოაჩენს წინანდლის შესანიშნავ
ტერუარს და 2014 წლის ხელსაყრელ ამინდებს. ეს არის სრული სხეულის მქონე, მწიფე და მსუყე ღვინო,
რომელსაც დაძველების ხანგრძლივი პოტენციალი აქვს.
Saperavi Reserve
Vintage: 2014
Assemblage: 100% Saperavi grape
Maturation: Burgundy oak barrel – 12 months
Color: Full-bodied red
Notes: Ripe red berries, Blackcurrant, Licorice, Black pepper
Style: Dry
Goes well with: Red meat (Lamb chops, veal, beef steak), aged and goat cheese
Local: Mtsvadi, Kupati, Abkhazura, Chashushuli, Guda, Dambalkhacho, Saperavi-aged Suluguni
The 173rd vintage of Tsinandali Estate’s Saperavi. Representative of superb Tsinandali terroir and the favorable
weather conditions of year 2014. Another big entry into long-running tradition. Aged in French oak barrels for 12
months, this wine is a full-bodied, mature and succulent with expansive aging potential.

ნათელა
მოსავალი: 2017
ჯიში: მწვანე, ქისი, ხიხვი, ცოლიკოური და თეთრა
ფერი: თეთრი
ნოტები: ვაშლი, მსხალი
სტილი: მშრალი
უხდება: თეთრ ხორცს, თევზს, ზღვის პროდუქტებს და სალათებს
ქართული კერძებიდან: ტაბაკა, საცივი, კალმახი ბროწეულის წვებში, ფხალი და ხაჭაპური
გამოკვეთილი ყვითელი და თეთრი ხილის არომატები რომელიც ხასიათდება ხალისიანი და
ხანგრძლივი დაბოლოებით. ნათელა არის უნიკალური კუპაჟი, რომელსაც მხოლოდ წინანდლის
მამული აწარმოებს და მხოლოდ ლიმიტირებული რაოდენობით.
Natella
Vintage: 2017
Assemblage: Mtsvane, Kisi, Khikhvi, Tsolikouri and Tetra
Color: White
Notes: Apple, pear
Style: Dry
Goes well with: White Meat, Fish, Seafood & Salads
Local: Tabaka, Satsivi, Trout in Pomegranate sauce, Pkhali, Khachapuri
Well-pronounced fruit flavors of white fleshed fruits characterized with frisky aftertaste. It is a unique blend
first ever exclusively produced by Tsinandali Estate and only in limited quantities

ქისი
მოსავალი: 2017
ჯიში: 100% ქისი
ფერი: თეთრი
ნოტები: ყვითელი ვაშლი, მწიფე ატამი და ახალი თხილი.
სტილი: ნახევრად-მშრალი
უხდება: ყველანაირ დესერტს
ადგილობრივი კერძებიდან: გოზინაყი, ჩურჩხელა, ფელამუში.
ქისი რქაწითელის და მწვანეს ბუნებრივი ჰიბრიდია. მწიფე ყვითელი ხილის არომატები და ნიგვზის
ნოტები ქისს რბილ და დაბალანსებულ გემოს სძენენ.
Kisi
Vintage: 2017
Assemblage: 100% Kisi grape
Color: White
Notes: Golden apple, ripe peach & fresh nuts
Style: Semi-dry
Goes well with: All kinds of desserts
Local: Gozinaki, Churchkhela, Pelamushi
Kisi is believed to be a natural hybrid of more widely grown Rkatsiteli and Mtsvane varieties. Ripe yellow fruit
aromas and walnut hints make Kisi wine supple along with balanced palate.

საფერავი
მოსავალი: 2014
ჯიში: საფერავი 100%
დავარგება: ახალი ბურგუნდიული მუხის კასრები - 14 თვე
ფერი: სრულსხეულიანი წითელი
ნოტები: მწიფე წითელი კენკრა, შავი ქლიავი
სტილი: მშრალი
უხდება: წითელ ხორცს, დავარგებულ და თხის ყველს
ქართული კერძები: მწვადი, კუპატი, ჩაშუშული, გუდა, დამბალხაჭო, საფერავში დავარგებული სულუგუნი
საფერავი 2014 - მწიფე კენკრის ნოტების მქონე, ღრმა ხავერდოვანი გემოთი და ხანგრძლივი
დაბოლოების მქონე ღვინო.
Saperavi
Vintage: 2014
Assemblage: 100% Saperavi grape
Maturation: New Burgundy oak barrel – 14 months
Color: Full-bodied red
Notes: Ripe red berries, Black plums
Style: Dry
Goes well with: Red meat (Lamb chops, veal, beef steak), aged and goat cheese
Local: Mtsvadi, Kupati, Abkhazura, Chashushuli, Guda, Dambalkhacho, Saperavi-aged Suluguni
Smoky and velvety wine with deep yet silky palate of ripe berries leading into a long rich finish.

ნინო Veuve Griboyedoff
მოსავალი: 2017
ჯიში: ალექსანდროული და მუჯურეთული
ფერი: ვარდისფერი
ნოტები: ველური მარწყვი და ჟოლო
სტილი: მშრალი
უხდება: თეთრ ხორცს, ზღვის პროდუქტებს, თევზს, დესერტსა და ხილს
პირველი როზე რომელიც დამზადდა ალექსანდროულისაგან და მუჯურეთულისგან. ტრადიციულად ეს ორი
ჯიში ხვანჭკარის შესაქმნელად გამოიყენება. მდიდარი, ელეგანტური ღვინო, რომელიც პრინც ალექსანდრე
ჭავჭავაძის ასულის, ნინოს სახელს ატარებს.
Nino Veuve Griboyedoff
Vintage: 2017
Assemblage: Aleksandrouli & Mujuretuli grapes
Color: Rose
Notes: Wild strawberries and raspberries
Style: Dry
Goes well with: White Meat, seafood, fish, desserts, fruits
First ever rose from Aleksandrouli and Mujuretuli grapes, which are traditionally used for Khvanchkara. Rich and
elegant wine with juicy red fruit palate. It is named after eldest daughter of Prince Alexander Chavchavadze, wife of
Russian playwright and diplomat Alexander Griboyedov.

საფერავი-უსახელოური 2017
მოსავალი: 2017
ჯიში: საფერავი და უსახელოური
ფერი: წითელი
დავარგება: ქვევრი
სტილი: მშრალი
უხდება: წითელ ხორცს, დავარგებულ და თხის ყველს, გამოკვეთილი გემოსა და
არომატების ქართულ კერძებს.
წითელი მშრალი ქვევრის ღვინო, რომელიც საფერავის და უსახელოურის ჯიშების
იშვიათ სინერგიას ავლენს - დაბალანსებული ტანინები, ალუბლის და შავი მოცხარის
მკაფიო ნოტები და ხანგრძლივი დაბოლოება.
Saperavi-Usakhelouri 2017
Vintage: 2017
Assemblage: Saperavi & Usakhelouri
Color: Red
Maturation: Qvevri
Style: Dry
Goes well with: Red meat (Lamb chops, veal, beef steak), aged and goat cheese, Georgian
dishes of robust taste and aromas.
This full-bodied qvevri wine reveals rare synergy of Saperavi and Usakhelouri varieties.
Balanced tannins, cherry and black currant notes and rich finish.

საფერავი ნახევრად ტკბილი
მოსავალი: 2014
ჯიში: 100% საფერავი
ფერი: საშუალო სხეული წითელი
ნოტები: ალუბალი
სტილი: ნახევრად ტკბილი
უხდება: თხის ყველს, დესერტებსა და ხილს
ნახევრად ტკბილი ღვინო, ჯემის ნოტებითა და დახვეწილი, ცოცხალი არომატით.
Saperavi Semi-Sweet
Vintage: 2014
Assemblage: 100% Saperavi grape
Color: Medium-bodied red
Notes: Cherry
Style: Semi-sweet
Goes well with: Goat cheese, Desserts, Fruits, Delicious semi-sweet wine with notes of
gourmet comfitures matched with subtle fresh aromas.

საფერავი
მოსავალი: 2017
ჯიში: 100% საფერავი
ფერი: საშუალო სხეულის წითელი
ნოტები: ალუბალი და წითელი კენკრა
სტილი: მშრალი
უხდება: წითელ ხორცს, დავარგებულ და თხის ყველს
ქართული კერძები: მწვადი, კუპატი, ჩაშუშული, გუდა, დამბალხაჭო, საფერავში დავარგებული სულუგუნი
კენკრისა და წითელი ხილის ხალისიანი ბუკეტი, ცოცხალი დაბოლოება.
Saperavi
Vintage: 2017
Assemblage: 100% Saperavi grape
Color: Medium-bodied red
Notes: Cherry & Red berries
Style: Dry
Goes well with: Red meat (Lamb chops, veal, beef steak), aged and goat cheese
Local: Mtsvadi, Kupati, Abkhazura, Chashushuli, Guda, Dambalkhacho, Saperavi-aged Suluguni
A lively bouquet of berries and red fruits. Fresh palate and expressive finish.
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მოსავალი: 2017
ჯიში: ალექსანდროული, მუჯურეთული, ქისი, თეთრა, ცოლიკოური, საფერავი, რქაწითელი, ხიხვი, მწვანე
ფერი: ვარდისფერი
ნოტები: ნესვი, მანგო და ყვითელი ხილი
სტილი: მშრალი
უხდება: თეთრ ხორცს, ზღვის პროდუქტებს, თევზს, დესერტსა და ხილს
მშრალი, ვარდისფერი ღვინო, რომელიც შექმნილია ცხრა ჯიშის ყურძნისგან. მრავალწახნაგოვანი და
მდიდარი გემოს მქონე ღვინო, რომელიც მრავალფეროვან საკვებს ეხამება.
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Vintage: 2017
Assemblage: Aleksandrouli, Mujuretuli, Kisi, Tetra, Tsolikouri, Saperavi, Rkatsiteli, Khikhvi, Mtsvane grapes
Color: Rose
Notes: Melon, Mango & Yellow fruits
Style: Dry
Goes well with: White Meat, seafood, fish, desserts, fruits
Dry rose-colored wine created from nine grape varieties. Multifaceted and generous palate easily matched with
diverse dishes.

ჭაჭა რქაწითელი

ჭაჭა საფერავი

კომშის არაყი

ეს არის არომატული და
დაბალანსებული
სამაგალითო კახური
ჭაჭა, რომელიც უხდება
ყავას და/ან
ტკბილეულს. მისი
დამზადებისას
გამოყენებულია
რქაწითელი და სხვა
თეთრი ყურძნის ჯიშები.

100% საფერავის ჭაჭა.
უხდება ხილს, მათ
შორის ციტრუსებს. ეს
რბილი და ნატიფი
არომატის მქონე ჭაჭა
კოქტელების ბაზადაც
კი გამოიყენება.

კომშის ნოტებით
გაჯერებული არაყი.
გამოიყენება როგორც
სუფთა ასევე
კოქტეილის სახით.

Chacha Saperavi

Lavish quince aromas and
give this spirit easiness
on the palate. Can be
mixed or consumed neat.

Chacha Rkatsiteli
Made of mostly Rkatsiteli
grape with some other
Georgian white varietals.
Aromatic and well-balanced this textbook
Kakhetian chacha pairs
excellent with coffee
and/or sweets.

Made of 100% Saperavi
grape. Best paired with
fruits, most traditionally –
citruses. This chacha is
gentle and can be
consumed neat or used
as a base for cocktails.

www.tsinandali.com

Quince Spirit
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ინდაურის მკერდის შაშხი შებოლილი
Turkey breast ham smoked

ძეხვი ინდაურის “კაბანოსი” შებოლილი
Turkey cabannosi smoked

ინდაურის მკერდის შაშხი პიკანტური
შებოლილი
Turkey breast ham smoked picante

ძეხვი სერველატი შებოლილი
Sausage servelet smoked

ძეხვი ინდაურის სნეკ კაბანოსი შებოლილი
Turkey cabannosi sm oked

ძეხვი ინდაურის სერველატი
შებოლილი (350გრ)
Turkey servelet smoked 350g

ძეხვი ინდაურის მოხარშული
Turkey sausage boiled

ძეხვი საექიმო მოხარშული
Sausage doctor boiled

ძეხვი ქეზეკრაინერი შებოლილი
Sausage ‘’Kezekraneer” smoked

ინდაურის სოსისი მოხარშული
ნატურ. გარსაცმით	
Turkey sausage boiled skin on

ღორის შაშხი „ჩალაღაჯი“ შებოლილი
Pork loin smoked

სოსისი საოჯახო მოხარშული
Sausage boiled

ღორის ბეკონი შებოლილი
Pork bacon smoked

ძეხვი ინდაურის მოხარშული (400გრ)
Turkey sausage boiled 400g

ინდაურის შაშხი შებოლილი
Turkey ham smoked
სოსისი ფრანკფურტერი მოხარშული ნატურ.
გარსაცმით
Sausage Frankfurter boiled
შაშხი ინდაურის დაკეპილი მოხარშული
Turkey ham boiled

სოსისი ფრანკფურტერი მოხარშული
Sausage Frankfurter boiled
შაშხი ინდაურის დაკეპილი
მოხარშული (400გრ)
Turkey ham boiled 400g
ძეხვი საექიმო მოხარშული (400გრ)
Sausage boiled 400g

ძეხვი კრაინერი შებოლილი
Sausage Krainer smoked

ძეხვი სერველატი შებოლილი(350გრ)
Sausege servelet smoked 350g

ღორის კისრის შაშხი შებოლილი
Pork neck ham smoked

ძეხვი სერველატი შებოლილი (150გრ)
Sausege servelet smoked 150g

ძეხვი ინდაურის სერველატი შებოლილი
Turkey servelet smoked

ძეხვი სერველატი ინდაურის
შებოლილი (150 გრ)
Turkey sausage servelet smoked 150g

ინდაურის სოსისი მოხარშული
Turkey sausage boiled
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German butter
82% 25kg
გერმანული კარაქი
82% 25კგ

Burrata
150g

Belgium margarine 82%

Cheese Gouda German

Cheese Edam German

ფენოვანი ცომის ბელგიური
მარგარინი 82%

ყველი გაუდა გერმანული

ყველი ედამი გერმანული

Cheese parmezan

Cheese grana padano

Cheese parmigiano
reggiano

ყველი პარმეზანი

ყველი გრანა პადანო

ყველი ბურატა
150გრ

ყველი პარმიჯანო რეჯანო

Cheese pecorino romano

Cheese cheddar yellow

Cheese cheddar white

Mozzarella do pizzy

ყველი პეკორინო რომანო

ყველი ჩედარი ყვითელი

ყველი ჩედარი თეთრი

მოცარელა დო პიცი
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Cheese mozzarella
shredded
2 kg
გახეხილი მოცარელა
2 კგ

Cheese mozzarella
mini
125 g
ყველი მინი მოცარელა
წვენში
125 გრ

Cheese brie
60%

Cheese monterey jack
sliced 1 kg

Cheese mozzarella balls
125g

ყველი მონტერეი ჯეკ
(დაჭრილი)
50% 1 კგ

ყველი მოცარელას
ბურთი წვენში
125 გრ

Cheese feta
16 kg

Cheese gorgonzola
piccante

Cheese gorgonzola
dolce

ყველი ფეტა
16 კგ

ყველი გორგონძოლა
პიკანტე

ყველი გორგონძოლა
დოლჩე

Cheese emental

Cream-cheese 60%, 70%
weight: 200g; 3.5kg

Cheese Philadelphia

ყველი ემენტალი
ყველი ბრი
60%

Cheese mozzarella
di bufala
125 g
ყველი მოცარელა დი
ბუფალა წვენში
125 გრ

კრემ-ყველი ფილადელფია
კრემყველი 60%, 70%
წონა: 200გრ, 3,5კგ
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Cream cheese Mascarpone
UHT 500 g

Cheese Camembert
125 g

Cheese labne

კრემ-ყველი მასკარპონე
UHT 500 გრ

ყველი კამემბერი
125 გრ

Soya drink
1L

Cream
36% 1 L

Cream
18% 0.5 L

Italian milk
UHT 0,05% 1 L

სოიოს სამარხვო სასმელი
1ლ

ნაღები
36% 1 ლ

ნაღები
18% 0.5 ლ

იტალიური რძე
UHT 0,05% 1 ლ

Italian milk UHT
3,6% 1 L

Italian milk
UHT 1,6% 1 L

Italian milk
UHT lactose free 1 L

Hopla-cooking& dressing
sauce gluten free 1L

იტალიური რძე
UHT 3,6% 1 ლ

იტალიური რძე
UHT 1,6% 1 ლ

იტალიური რძე
UHT ლაქტოზის გარეშე 1 ლ

სამზარეულის და
დრესინგის სოუსი
გლუტეინის გარეშე 1ლ

Milk powder premium
quality

ყველი ლაბნე
რძის ფხვნილი უმაღლესი
ხარისხის
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Cream Biancalieve for
wipping 1L

Panna cucina 23% 0.5L

Cream Panna 35% gluten
free 1L

Cream Hopla da Montare
gluten free 1L

ნაღები 35% გლუტეინის
გარეშე 1ლ

საკონდიტრო კრემი
გლუტეინის გარეშე 1ლ

ნაღები 23% 0.5ლ
ასათქვეფი საკონდიტრო
კრემი 1ლ
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პროდუქტი კლასიკური ყველის არომატით-დაჭრილი 200გრ
Original Flavour slices 200g
პროდუქტი მოცარელას არომტით-დაჭრილი 200გრ
Mozzarella Flavour slices 200g
პროდუქტი ჩედარის არომტით-დაჭრილი 200გრ
Cheddar Flavour slices 200g
პროდუქტი პიცის არომტით-დაჭრილი 200გრ
Pizza Flavour slices 200g
პროდუქტი მოცარელას არომტით 200გრ
Mozzarella Flavour block 200g
პროდუქტი ჩედარი არომტით 200გრ
Cheddar Flavour block 200g
პროდუქტი კლასიკური ყველის არომატით-გახეხილი 200გრ
Original Flavour grated 200g
პროდუქტი მოცარელას არომატით-გახეხილი 200გრ
Mozzarella Flavour grated 200g
კრემი კლასიკური არომატით 200გრ
Original Flavour creamy 200g
კრემი მწვანილებით 200გრ
Creamy with herbs 200g
კრემი ცხარე წიწაკით 200გრ
Creamy with hot pepper 200g
კრემი პომიდვრითა და ბაზილიკით 200გრ
Creamy with tomato & basil 200g
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Franch frites
2,5kg. Size: 7/7; 9/9; 10/10

Frites steathouse
2.5kg

Wedges skin on
2,5kg

Potato waffles
1kg

კარტოფილი ფრი
2,5კგ ზომა: 7/7; 9/9; 10/10

კარტოფილი სტეიკჰაუსი
2.5კგ

მექსიკური კარტოფილი
2,5კგ

კარტოფილის ვაფლები
1კგ

Potato alphabytes
1kg

Potato croquettes
2,5kg

Potato hashbrown with
onion 2,5kg

Mozzarella sticks
1kg

კარტოფილის ალფაბეტი
1კგ

კარტოფილის კროკეტები
2,5კგ

კარტოფილი ჰაშბრაუნი
ნივრით 2,5კგ

მოცარელას ჩხირები
1კგ

Potato brie bites
1kg

Potato camembert bites
1kg

Potato emmental bites
1kg

Potato gouda bites
1kg

კარტოფილი ბრით
1კგ

კარტოფილი ქამემბერით
1კგ

კარტოფილი ემენტალით
1კგ

კარტოფილი გაუდათი
1კგ
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Potato jalapeno bites cr
cheese 1kg

Potato cheddar bites
1kg

Onion rings breaded
1kg

Rusticwedges home style
BBQ 1kg

კარტოფილი ჯალაპენო
და ყველით 1კგ

კარტოფილი ჩედარით
1კგ

ხახვის რგოლები
საფანელში 1კგ

კარტოფილი ბარბექიუ
1კგ

Roast potatoes
1kg

Potato cubes
1kg

Potato slices
2,5kg

შემწვარი კარტოფილი
1კგ

კარტოფილის კუბიკები
1კგ

კარტოფილის ნაჭრები
2,5კგ
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Frozen cherry
2,5 kg, 10 kg

Frozen strawberry
2,5 kg; 10 kg

Frozen raspberry
2,5 kg

Frozen blackcurrant
2,5 kg; 10 kg

გაყინული ალუბალი
2,5 კგ; 10 კგ

გაყინული მარწყვი
2,5 კგ; 10 კგ

გაყინული ჟოლო
2,5 კგ

გაყინული შავი მოცხარი
2,5 კგ; 10 კგ

Frozen redcurrant
2,5 kg; 10 kg

Frozen raspberry crumbled
10 kg

Frozen blueberry

Frozen blackberry
2,5 kg;10 kg

გაყინული წითელი მოცხარი
2,5 კგ; 10 კგ

გაყინული ჟოლო
(დაძენძილი)
10 კგ

Frozen berry mix
2,5 kg

Frozen peas
2,5 kg

Frozen corn
2,5 kg

გაყინული კენკრის მიქსი
2,5 კგ

გაყინული ბარდა
2,5 კგ

გაყინული სიმინდი
2,5 კგ

გაყინული ლურჯი მოცვი
გაყინული მაყვალი
2,5 კგ; 10 კგ
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Frozen spinach portion
sliced
10 kg
გაყინული ისპანახი
პორციებად დაჭრილი
10 კგ

Frozen french bean

Frozen leek

გაყინული ფრანგული
გრძელი ლობიო

გაყინული პრასი

Frozen cauliflower
2,5 kg

Frozen mini carrot
2,5 kg

Frozen vegetable mix
2,5 kg

გაყინული ბრიუსელის
კომბოსტო
2,5 კგ

გაყინული ყვავილოვანი
კომბოსტო
2,5 კგ

გაყინული მინი სტაფილო
2,5 კგ

გაყინული ბოსტნეულის
მიქსი
2,5 კგ

Froze asparagus green
1kg

Frozen asparagus white

Banana

Pineapple

გაყინული თეთრი
სატაცური

ბანანი

ანანასი

Frozen broccoli
2 kg

Frozen green bean
2,5 kg

გაყინული ბროკოლი
2 კგ

გაყინული მწვანე ლობიო
2,5 კგ

Frozen brussles sprout
2,5 kg

გაყინული მწვანე სატაცური
1კგ
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Orange

Grapefruit

Peach

Apple red

ფორთოხალი

გრეიფრუტი

ატამი

ვაშლი წითელი

Apple green

Apple yellow

Watermelon

Melon

ვაშლი მწვანე

ვაშლი თეთრი

საზამთრო

ნესვი

Apricot

Pear

Grape white

Grape black

გარგარი

მსხალი

ყურძენი თეთრი

ყურძენი შავი
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Kiwi

Nectarine

Lemon

Lime

კივი

ვაშლატამა

ლიმონი

ლაიმი

Pomegranate

Tangerine

Cherry

Strawberry

ბროწეული

მანდარინი

ბალი

მარწყვი

Avocado

coconut

Potato

Cucumber

ავოკადო

ქოქოსი

კარტოფილი

კიტრი
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Tomato

Tomato cherry

Carrot

Beetroot

პომიდორი

პომიდორი ჩერი

სტაფილო

ჭარხალი

Onion

Onion red

Garlic

Pepper bell green

ხახვი თეთრი

წითელი ხახვი

ნიორი

ბულგარული წიწაკა მწვანე

Pepper bell red

Pepper bell yellow

Cabbage

Cabbage red

ბულგარული წიწაკა
წითელი

ბულგარული წიწაკა
ყვითელი

კომბოსტო

წითელი კომბოსტო
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Cabbage Chinese

Cauliflower

Salad iceberg

Broccoli

ჩინური კომბოსტო

ყვავილოვანი კომბოსტო

სალათი აისბერგი

ბროკოლი

Zucchini

Pepper green

Pepper red

Mushroom

ყაბაყი

წიწაკა მწვანე

წიწაკა წითელი

ქამა სოკო

Mushroom wild

Ginger

Salad lollo bionda

Salad lollo rossa

ხის სოკო

ჯინჯერი

სალათი მწვანე ლოლა
ბიონდა

სალათი წითელი ლოლა
როსა
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Salad Romaine

Salad rucola

Coriander

Dill

სალათი რომანო

სალათი რუკოლა

ქინძი

კამა

Parsley

Onion green

Spinach

Leek

ოხრახუში

მწვანე ხახვი

ისპანახი

პრასი

Mint

Boletus mushroom
4-6cm

პიტნა
სოკო ბოლეტუსი
4-6სმ
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მიკროგრინი - ცხარე მიქსი
Microgreen-spicy salad mix

მიკროგრინი - მზესუმზირა
Microgreen-sunflower

მიკროგრინი - სალათის მიქსი
Microgreen-salad mix

მიკროგრინი - ნასტურცია
Microgreen-nasturzio

მიკროგრინი - წიწმატი
Microgreen-peacock

მიკროგრინი - ოხრახუში
Microgreen-parsley

მიკროგრინი - მდოგვი
Microgreen-mustard

მიკროგრინი - ჭარხალი
Microgreen-beetroot

მიკროგრინი - რუკოლა
Microgreen-rucola
მიკროგრინი - წითელი კომბოსტო
Microgreen-red sprouts
მიკროგრინი - ამარანტი
Microgreen-amaranth
მიკროგრინი - ბაზილიკი
Microgreen-green basil
მიკროგრინი - ბარდა
Microgreen-peas
მიკროგრინი - ბოლოკი
Microgreen-radish
მიკროგრინი - ბროკოლი
Microgreen-brocoli
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ალუბლის პიურე 1კგ
Sour cherry puree 1kg

მარაკუიას პიურე უშაქრო 1კგ
Passion fruit puree w/o sugar 1kg

ანანასის პიურე 1კგ
Pinapple puree 1kg

მარწყვის პიურე 1კგ
Strawberry puree 1kg

ატმის პიურე 1კგ
Yellow peach puree 1kg

მაყვალის პიურე 1კგ
Blackberry puree 1kg

ბანანის პიურე უშაქრო 1კგ
Banana puree w/o sugar 1kg

მსხლის პიურე 1კგ
William pear puree 1kg

ბროწეულის პიურე უშაქრო 1კგ
Pomegrenates puree w/o sugar 1kg

მწვანე ვაშლის პიურე 1კგ
Granny apple puree 1kg

გარგრის პიურე უშარო 1კგ
Apricot puree w/o sugar 1kg

ნესვის პიურე 1კგ
Melon puree 1kg

ეგზოტიკური ხილის პიურე უშაქრო 1კგ
Exotic fruit puree w/o sugar 1kg

ჟოლოს პიურე 1კგ
Raspberry puree 1kg

ვარდისფერი გუავას პიურე უშაქრო 1კგ
Pink goyava puree w/o sugar 1kg

ქოქოსის პიურე 1კგ
Coconut puree 1kg

კივის პიურე 1კგ
Kiwi puree 1kg

შავი მოცხარის პიურე 1კგ
Blackcurrant puree 1kg

ლაიმის პიურე უშაქრო 1კგ
Lime puree w/o sugar 1kg

წითელი კენკრის მიქსის პიურე 1კგ
Red mix berries puree 1kg

ლიმნის პიურე უშაქრო 1კგ
lemon puree w/o sugar 1kg
ლიჩის პიურე უშაქრო 1კგ
Litchi puree w/o sugar 1kg
ლურჯი მოცვის პიურე 1კგ
Blueberry puree 1kg
მანგოს პიურე უშაქრო 1კგ
Mango alfonso puree w/o sugar 1kg
მანდარინის პიურე უშაქრო 1კგ
Mandarine puree w/o sugar 1kg
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Pasta spaghetti
500 g

Pasta linguine
500 g

Pasta Tagliatelle
500 g

Pasta fettuccine
500 g

მაკარონი სპაგეტი
500 გრ

მაკარონი ლინგვინე
500 გრ

მაკარონი ტალიატელი
500 გრ

მაკარონი ფეტუჩინი
500 გრ

Pasta pene rigate
500 g

Lasagne sheets
500 g

Pasta farfalle
500 g

Pasta capellini
500 g

მაკარონი პენე რიგატე
500 გრ

ლაზანიის ფირფიტები
500 გ რ

მაკარონი ფარფალე
500 გრ

მაკარონი კაპელინი
500 გრ

Pasta fusilli
500 g

Pasta vermicelli
500 g

Pasta cavatappi
500 g

Pasta lumache rigate
500 g

მაკარონი ფუსილი
500 გრ

მაკარონი ვერმიშელი
500 გრ

მაკარონი კავატაპი
500 გრ

მაკარონი ლუმანჩე რიგატე
500 გრ
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Pasta pene rigate with
spinach
500g

Pasta pene rigate dark
500g

Pasta pene rigate tricolore
500g

Pasta pene rigate BIO
500g

მაკარონი პენე რიგატე მუქი
500გრ

მაკარონი პენე რიგატე
ფერადი
500გრ

მაკარონი პენე რიგატე-ბიო
500გრ

Pasta spaghetti dark
500g

Pasta farfalle with spinach
500g

Pasta farfalle tricolore
500g

Pasta gnocchi
500g

მაკარონი სპაგეტი მუქი
500გრ

მაკარონი ფარფალე
ისპანახით
500გრ

მაკარონი ფარფალე
ფერადი
500გრ

მაკარონი ნიოკი
500 გრ

Pasta tagliatelle with
spinach 250g

Pasta fettuccine with egg
500g

Pasta pappardelle
500 g

Pasta rigatoni
500 g

მაკარონი ტალიატელე
ისპანახით
250გრ

მაკარონი ფეტუჩინი
კვერცხით 250გრ

მაკარონი პაპარდელე
500 გრ

მაკარონი რიგატონი
500 გრ

მაკარონი პენე რიგატე
ისპანახით
500გრ
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Cous cous
500 g

Pasta pene rigate BIO
500 g

Pasta spaghetti tagliati
500 g

Pasta spaghetti BIO
500 g

კუსკუსი
500 გრ

მაკარონი პენე რიგატე-ბიო
500 გრ

მაკარონი სპაგეტი ტალიატი
500 გრ

მაკარონი სპაგეტი-ბიო
500 გრ

Pasta spaghetti
500 g

Pasta fettuccine
500 g

Pasta farfalle
500 g

Pasta tortillioni
500 g

მაკარონი სპაგეტი
500 გრ

მაკარონი ფეტუჩინი
500 გრ

მაკარონი ფარფალე
500 გრ

მაკარონი ტორტილიონი
500 გრ

Pasta chifferi rigati
500 g

Pasta pene rigate
500 g

Rice rizoto roma
1 kg

Paraboiled rice 1 kg

მაკარონი ჩიფერი რიგატი
500 გრ

მაკარონი პენე რიგატე
500 გრ

ბრინჯი რიზოტო რომა
1 კგ

55

ბრინჯი რიზოტო ორთქლზე
მოხარშული 1 კგ

Rice rizoto arborio
1 kg

Rice rizoto carnaroli
1kg

Polenta gluten free
375 g

Tomato pelati
3 kg

ბრინჯი რიზოტო არბორიო
1 კგ

ბრინჯი რიზოტო
კარნაროლი 1 კგ

პოლენტა გლუტეინის
გარეშე
375 გრ

კანგაცლილი პომიდვრის
კონსერვი
3 კგ

Tomato polpa
2,5 kg

Pizza sauce
5 kg

Olive oil extra virgin
250 ml

Olive oil extra virgin
500 ml

დაკონსერვებული
დაჭრილი პომიდორი
2,5 კგ

პიცის სოუსი
5 კგ

ზეითუნის ზეთი ექსტრა
ვირჯინ
250 მლ

ზეითუნის ზეთი ექსტრა
ვირჯინ
500 მლ

Olive oil extra virgin
1L

Olive oil extra virgin
5L

Black truffle oil
250 ml

Balsamico
250 ml

ზეითუნის ზეთი ექსტრა
ვირჯინ
1ლ

ზეითუნის ზეთი ექსტრა
ვირჯინ
5ლ

შავი ტრუფელის ზეთი
250 მლ

ბალზამიკო
250 მლ
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Palm oil
18 L; 25 L

Pesto genovese
200 ml

Pesto rosso
190 ml

Worchester sauce
290 gr

კარტოფილი ფრის ზეთი
18 ლ; 25 ლ

სოუსი პესტო ჯენოვეზე
200 გრ

სოუსი პესტო ჯენოვეზე
წითელი
190 გრ

ვორჩესტერ სოუსი
290 გრ

Pizza flour
25 kg

Wheat flour
Tipo 00-25 kg

Pizza flour gluten free
weight: 500g; 10kg; 15kg

Semolina flour
5 kg

პიცის ფქვილი
25 კგ

ხორბლის ფქვილი
Tipo 00-25 კგ

პიცის ფქვილი გლუტეინის
გარეშე
წონა: 500გრ; 10კგ; 15კგ

პასტის ფქვილი სემოლინა
5 კგ

Farina rossa sfoglia gold
grano tenero
00-5kg

Farina Donatello linea
Maestro 25kg

Farina rossa di Grano
Tenero 25kg

Pizza rossa farina
00-25KG

ფქვილი დონატელო
25კგ

ფქვილი როსა
25კგ

ხორბლის ფქვილი
როსა-ტიპო 00-25კგ

მუქი ფქვილი ტიპო
00-5კგ
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Tomato ketchup
1 kg

Tomato ketchup spicy
1 kg

Tomato ketchup
570 g

Tomato ketchup light
570 g

კეტჩუპი ტომატის
1 კგ

კეტჩუპი ცხარე
1 კგ

კეტჩუპი ტომატის
570 გრ

კეტჩუპი ტომატის მსუბუქი
570 გრ

White beans in tomato
sauce 415 g

Red beans
400 g

Tomato ketchup
39 g

Mayonnaise
33 g

თეთრი ლობიო ტომატის
სოუსით 415 გრ

წითელი ლობიო
400 გრ

კეტჩუპი ტომატის
39 გრ

მაიონეზი
33 გრ

Clasic dijon mustard
33 g

Tomato ketchup
25 ml

Sweet spicy sauce
25 ml

BBQ sauce
25 ml

კლასიკური დიჟონის
მდოგვი
33 გრ

კეტჩუპი ტომატის
25 მლ

ცხარე ტკბილი სოუსი
პორციული
25 მლ

ბარბექიუს სოუსი
პორციული
25 მლ
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Tomato ketchup 25ml

Cheese sauce
25 ml

Teriyaki sauce
25 ml

Cesar dressing
25 ml

ყველის სოუსი პორციული
25 მლ

ტერიაკის სოუსი პორციული
25 მლ

ცეზარის დრესინგი
პორციული 25 მლ

Curry sauce
25 ml

Garlic sauce
25 ml

Mustard
25 ml

Salsa sauce
25 ml

ქარის სოუსი პორციული
25 მლ

ნივრის სოუსი პორციული
25 მლ

მდოგვი პორციული
25 მლ

სალსას სოუსი პორციული
25 მლ

Mayonnaise
67% 25 ml

Clasic soya sauce
150 ml

Clasic mustard
185 g

Tomato ketchup
2 kg

მაიონეზი პორციული
67% 25 მლ

სოუსი სოიოს კლასიკური
150 მლ

მდოგვი კლასიკური
185 გრ

კეტჩუპი ტომატის
კონექტორით
2 კგ

კეჩუპი ტომატის 25მლ
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Mustard
2 kg

Cesar dressing
2 kg

Cheese sauce
1 kg

Garlic sauce
1 kg

მდოგვი კონექტორით
2 კგ

ცეზარის დრესინგი
2 კგ

ყველის სოუსი
1 კგ

ნივრის სოუსი
1 კგ

Grill sauce
1 kg

Burger sauce
1kg

BBQ sauce
1 kg

Sweet spicy sauce
1 kg

გრილის სოუსი
1 კგ

ბურგერის სოუსი
1 კგ

სოუსი ტომატის ბარბექიუ
კლასიკური
1 კგ

ცხარე ტკბილი სოუსი
1 კგ

Curry sauce
1 kg

Teriyaki sauce
1 kg

Cesar sauce
1 kg

Salsa sauce
1 kg

ქარის სოუსი
1 კგ

ტერიაკის სოუსი
1 კგ

ცეზარის სოუსი
1 კგ

სალსას სოუსი
1 კგ
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Ranch sauce
1 kg

Sauce mix
1 kg

Mayonnaise
10 kg

Soya sauce
10L

რანჩის სოუსი
1 კგ

სოუსის მიქსი
1 კგ

მაიონეზი
10 კგ

სოიოს სოუსი
10 ლ

Tomato ketchup
9g

Mayonnaise
25% 10 g

Tabasco green

Tabasco red

ტაბასკო მწვანე

ტაბასკო წითელი

პომიდვრის კეჩუპი საშეტი
პორციული
9 გრ

მაიონეზი საშეტი
25% პორციული 10 გრ

Canned tomato “San
mardzano” premium quality
400g

Canned tomato cherry
whole 400 g

Whole tomato canned
skinless
400 g

Panko

პომიდვრის კონსერვი
“სან მარძანო” პრემიუმ
ხარისხის 400გრ

პომიდვრის კონსერვი
“ჩერი” მთლიანი 400 გრ
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პომიდვრის კონსერვი
კანგაცლილი მთლიანი
400 გრ

პანკოს სუხარი

Corn Bread crumbs gluten
free
375 g

Sauce ‘’Arrabbiata”
200 g

Sauce ‘’Bolognese”
200 g

Sauce ‘’Napoletana”
200 g

სოუსი “არაბიატა”
200 გრ

სოუსი “ბოლონიეზე”
190 გრ

სოუსი “ნაპოლეტანა”
200 გრ

Sauce ‘’Siciliana”
200 g

Anchovy in sunflower oil
100 g

Anchovy in sunflower oil
720 g

Tuna in brine
1 705 g

სოუსი “სიცილიანა”
200 გრ

ანჩოუსი მზესუმზირის ზეთში
100 გრ

ანჩოუსის ფილე
მზესუმზირის ზეთში
720 გრ

თინუსი საკუთარ წვენში
1 705 გრ

Capers with stroke
720 g

Capers without stroke
720 g

Tuna in oil
1705g

Sundried tomato
3.1 k

კაპერსები ყუნწით
720 გრ

კაპერსი უყუნწო
720 გრ

თინუსი ზეთში
1705გრ

მზეზე გამომშრალი
პომიდორი
3.1 კგ

საფანელი სიმინდის
(გლუტეინის გარეშე)
375 გრ
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Tortillas
240g

Dijon mustard
210gr

Limoncello
21% 2 L

Rice Basmati
1kg

ტორტილიას პური
240გრ

დიჟონის მდოგვი
210გრ

ლიქიორი ლიმონჩელო
21% 2 ლ

ბრინჯი ბასმატი
1კგ

Risotto Arborio
1kg

Risotto Carnaroli
1kg

Quinoa red
1kg

Quinoa white
1kg

ბრინჯი რიზოტო არბორიო
1კგ

ბრინჯი რიზოტო
კარნაროლი
1კგ

კინოა წითელი
1კგ

კინოას თეთრი
1კგ

Quinoa black
1kg

Red rice
1kg

Artichoke Romana
2.65kg

Artichoke hearts
2.65kg

კინოა შავი
1კგ

წითელი ბრინჯი
1კგ

არტიშოკი რომანო ზეთში
2,65გრ

არტიშოკის გულები
2,65კგ
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Guacamole sauce
1kg

Black olives pitted

Green olives pitted

Black olives

ზეთისხილი შავი უკურკო

ზეთისხილი მწვანე უკურკო

ზეთისხილი შავი, კურკით

გვაკამოლეს სოუსი
1კგ

Green olives
ზეთისხილი მწვანე, კურკით
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Cinnamon powder
50g; 1kg

Cinnamon sticks
35g; 1kg

Cumin seeds
45g; 1kg

Curry
40g; 1kg

დარიჩინის ფხვნილი
50გრ; 1კგ

დარიჩნის ჩხირები
35გრ; 1კგ

კენკრის თესლი (კუმინი)
45გრ; 1კგ

ქარი
40გრ; 1კგ

Juniper berries
35g; 1kg

Nutmeg ground
40g; 1kg

Oregano
15g; 1kg

Paprika ground
114g; 1kg

ჯუნიპერის კენკრა
35გრ; 1კგ

ნათმეგი დაფქვილი
40გრ; 1კგ

ორეგანო
15გრ; 1კგ

წიწაკა დაფქვილი
114გრ; 1კგ

Black peppercorns
50g; 1kg

Green peppercorns
50g; 1kg

Mixed peppercorns
35g; 1kg

Red peppercorns
25g; 1kg

შავი წიწაკის მარცვლები
50გრ; 1კგ

მწვანე წიწაკის მარცვლები
50გრ; 1კგ

წიწაკის მარცვლების მიქსი
35გრ; 1კგ

წითელი წიწაკის
მარცვლები
25გრ; 1კგ
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White peppercorns
45g; 1kg

Bay seed spice
50g; 1kg

Star anise
15g; 1kg

Turmeric powder
60g; 1kg

თეთრი წიწაკის მარცვლები
45გრ; 1კგ

დაფნის მარცვლის
სანელებელი
50გრ; 1კგ

ანისის ვარსკვლავი
15გრ; 1კგ

ჯინჯერის ფხვნილი
(ტურმერიკი)
60გრ; 1კგ

Bay leaves
5g; 1kg

Coriander seeds
35g; 1g

Cloves
35g; 1kg

Safron
1g

დაფნის ფოთლები
5გრ; 1კგ

ქინძის თესლი
35გრ; 1კგ

მიხაკი
35გრ; 1კგ

ზაფრანა
1გრ

Fennel
35g; 1kg

Mustard yellow
70g; 1kg

Baking powder
1kg

ცერეცო
35გრ; 1კგ

ყვითელი მდოგვი
70გრ; 1კგ

ფხვნილი ცხობისთვის
1კგ
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ქინძი დაფქვილი
Coriander powder
უცხო სუნელი დაფქვილი
Spices mix powder
ხარჩოს სუნელი დაფქვილი
kharcho spice powder
ქონდარი დაფქვილი
Savory powder
შავი პილპილი დაფქვილი
Black peppercorn powder
შავი პილპილის მარცვალი
Black peppercorn
წითელი პილპილი დაფქვილი
Red peppercorn powder
წითელი პილპილი დაღერღილი
Red peppercorn rended
სვანური მარილი
Svanetian salt
მშრალი აჯიკა
dry Ajika
ბულგარული პილპილი-პაპრიკა დაფქვილი
Capsicum pepper powder
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ზეითუნის ზეთი ექსტრა ვირჯინი შავი
ტრუფელის არომატით 100მლ
Extra virgin olive oil black truffle aroma 100ml
თაფლი ტრუფელით 50მლ
Truffle honey 50ml
თეთრი ტრუფელის ელექსირი 40მლ
White truffle Elixir 40ml
თეთრი ტრუფელის ზეთი 250მლ
White truffle oil 250ml
თეთრი ტრუფელის კარაქი 75გრ
White truffle tutter 75g
თეთრი ტრუფელის კრემი 85გრ
White truffle pate 85g
თეთრი ტრუფელისა და პარმიჯანო რეჯანოს
კრემი 90გ
White truffle & Parmigiano Reggiano cream 90g
მარილი თეთრი ტრუფელის ფანტელებით 30გრ
White truffle flakes salt 30g

შავი ტრუფელის ზეთი თუნუქში 250მლ
Black truffle oil in tin 250ml
შავი ტრუფელის კრემი 85გრ
Black truffle pate 85g
შავი ტრუფელის სოუსი 500გრ
Black truffle sauce 500g
შავი ტრუფელისა და გორგონძოლას
კრემი 90გრ
Summer truffle & Gorgonzola cream 90g
შავი ტრუფელისა და პეკორინო რომანოს
კრემი 90გრ
Black truffle & Pecorino Romano cream 90g
შავი ხიზილალას ანალოგი
ტრუფელით 50გრ
Alike caviar with truffle 50g
შავი ტრუფელის ზეთი 250მლ
Black truffle oil 250ml

ტრუფელი დაჭრილი 85გრ
Summer truffle slices 85g
ტრუფელი პესტოთი 90გრ
Truffle pesto 90g
ტრუფელის სოუსი 500გრ
Truffle sauce 500g
ტრუფელის სოუსი 90გრ+ფეტუჩინი ტრუფელით
250გრ
Truffle sauce 90g+Fettuccine 250g
ტრუფელის ჩიფსი 45გრ
Truffle chips 45g
შავი ტრუფელი ზეთში 35გრ
Whole summer truffle 35g
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ნიგოზი
Walnut blanched

ლობიო გურულა
Dry bean ‘’Gurula”

თხილი გარჩეული
Huzelnut blanched

ლობიო ბათუმელა
Dry bean ‘’Batumela”

თხილი მოხალული
Huzelnut roasted

ლობიო შულავერა
Dry bean ‘’Shulavera”

ნუში გარჩეული
Almond blanched

სიმინდის ფქვილი
Corn flour

მიწის თხილის ასორტი
Peanut assort

სიმინდის ღერღილი
Corn Shaky

ფისტაშკის ასორტი
Pistachio assort

წიწიბურა
Buckwheat

ქიშმიში თეთრი
Raisin white

რძის ფქვნილი 1.5%
Milk powder 1.5%

ქიშმიში მუქი
Raisin dark

ნუშის ფქვილი
Almond powder

გარგრის ჩირი
Dry apricot
ქლიავის ჩირი
Dry plum
ფინიკის ჩირი
Dry Phoenix
ცუკატები
Cucates
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Instant decaffeinated
coffee stick 1,8g
ერთჯერადი უკოფეინო ყავა
1,8გრ
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Lady fingers
400 g

Lava cake
100 g

Mochi ice cream, Matcha
green tea (10x192g)

Mochi ice cream, Vanilla
(10x192g)

ტირამისუს ჩხირი
400 გრ

ნამცხვარი-Lava Cake
100 გრ

მოჩის ნაყინი, მაჩა-მწვანე
ჩაი (10X192გრ)

მოჩის ნაყინი, ვანილი
(10X192გრ)

Mochi ice cream, Coconut
(10x192g)

Mochi ice cream, Mango
(10x192g)

Mochi ice cream, Raspberry
(10x192g)

მოჩის ნაყინი, ქოქოსი
(10X192გრ)

მოჩის ნაყინი, მანგო
(10X192გრ)

მოჩის ნაყინი, ჟოლო
(10X192გრ)
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AOP croissant
70g

Mini Swirl with raisins
35g

Mini Pain au chocolat
30g

Apple Turnover
100g

კრუასანი
70გრ

მინი ხვეულა ქიშმიშით
35გრ

მინი ხვეულა შოკოლადით
35გრ

ნამცხვარი ვაშლით
100გრ

Pastel de nata
58g

Apricot beignet
75g

Raspberry beignet
75g

Chocolate and hazelnut
beignet 75g

ნამცხვარი pastel de nata
58გრ

დონატი გარგარით
75გრ

დონატი ჟოლოთი
75გრ

დონატი შოკოლადით და
თხილით 75გრ

Apricot butterfly Croissant
130g

Almond Triangle
100g

Chocolate chips Twist
100g

Cranberry Twist
90g

კრუასანი გარგრით
130გრ

ნამცხვარი ნუშით
100გრ

შოკოლადის ტვისტი
100გრ

ასკილის ტვისტი
90გრ
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Mini croissant
25g

Mini round briochettes
40g

Strawberry mini lattice
40g

Apple mini lattice
40g

მინი კრუასანი
25გრ

მინი ბრიოში
40გრ

მარწყვის მინი კალათა
40გრ

ვაშლის მინი კალათა
40გრ

Cherry mini lattice 40g

Rustic pave with sourdough
450g

Country loaf 500g

5 cereals loaf 380g

პური ბატონი 500გრ

პური ბატონი 5
მარცვლეულით 380გრ

Linseed pave 450g

Cereal sourdough pave with
sunflower seed topping
450g

ალუბლის მინი კალათა
40გრ

Rustiguette 270g პური
ბაგეტი 270გრ

პური უთხკუთხა ნაჭრებად
450გრ

Rustiguette with cereals,
with rye flour and seed
topping 270g
პური ბაგეტი რუხი,
მარცვლეულით 270გრ

პური უთხკუთხა 450გრ

პური ოთხკუთხა
მზესუმზირის მარცვლებით
450გრ
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Baguette with polka cut
270g

Country petit lingot 60g

Dark cereal fuson, seeded
with rye flour 80g

პური ოთხკუთხა 60გრ
პური ბაგეტი პოლკა 270გრ

პური რუხი, მარცვლებით
80გრ

Walnut petit lingot 50g
პური ნიგვზით 70გრ
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White roll 9 cm 40g
თეთრი მრგვალი პური
40გრ
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