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„The Biltmore“

კლასიკური

ინგლისური ჩაი 

სალათები 

THE BILTMORE 
CLASSIC ENGLISH 
AFTERNOON TEA 

SALADS 

კლასიკური სენდვიჩი კიტრით, 
სენდვიჩი შებოლილი ორაგულით და  
ნაღების ყველით,
სენდვიჩი კვერცხით,
სენდვიჩი შემწვარი ძროხის ხორცით   და 
პირშუშხათი   

ჩვენი ღუმელიდან

ახლად გამომცხვარი ორცხობილა, 
ორცხობილა ქიშმიშით და ყველით, 
მურაბასთან, მარმელადთან, შესქელებულ 
ნაღებთან და კარაქთან ერთად 

დესერტი 

კრემ ბრულე 
შოკოლადის ეკლერი 
დესერტი ორეპა 
ლიმონის ტარტი 

ჩაისა და ყავის არჩევანი

45 H ერთ ადამიანზე ან

65 H ერთ ადამიანზე და

ქართული ცქრიალა ღვინო ულიმიტოდ

ჩაი დევონშირი 

ქიშმიშის და ყველის ორცხობილის არჩევანი, 
მურაბასთან, მარმელადთან, შესქელებულ 
ნაღებთან და კარაქთან ერთად

საკონდოტრო ნაწარმი  

შეარჩიეთ ჩვენთან მომზადებული 
უგემრიელესი საკონდიტრო  ნაწარმი 
და საფირმო ნამცხვარი “ბილტმორი”, 
რომელიც ლობი ბარშია ხელმისაწვდომი    

სალათი ცეზარი 
სალათის ფოთოლი რომანო, ანჩოუსი, 

მოხარშული კვერცხი, ყველი პარმეზანი, 

პურის ორცხობილები და ცეზარის სოუსი

ქათმის ფილეთი 

გრილზე შემწვარი ხამანწკებით 

შებოლილი ორაგულით 

ღორის ხორცის ბეკონით 

სალათი კაპრეზე

ყველი მოცარელა, პომიდორი ჩერი, 
სალათის ფოთოლი, ბალზამიკო, ბაზილიკის 
და პესტოს სოუსი

შეფ - მზარეულის  სალათი 

ლორი, ქათმის ფილე, ყველი 
ემენტალი, პომიდორი ჩერი, ნიახური, 
არტიშოკი, მოხარშული კვერცხი, პურის 
ორცხობილა, მჟავე კიტრი და მწვანილის 
სოუსი 

A selection of sandwiches & savories…

Classic cucumber sandwich on white bread
Smoked salmon & cream cheese sandwich
Truffled egg sandwich
Roast beef with horseradish sandwich

From our oven…

Freshly baked plain, cheese & raisin scones 
with preserves, marmalade, clotted cream 
& whipped butter 

A selection of cakes…

Crème brûlée
Chocolate éclair
Opera cake
Lemon tart  

A choice of our specially selected tea & 
coffee  

45 GEL per person 
or 65 GEL per person
Including unlimited Georgian sparkling wine

Caesar Salad
Romaine lettuce, anchovies, boiled egg,  
parmesan cheese, 
crisp croutons & Caesar dressing
Or served with

Bistro Chicken

Grilled Prawns  

Smoked Salmon 

Pork Bacon  

Caprese Salad

Buffalo mozzarella, ripened tomato, 
mix lettuce, Maldon salt, pesto & bal-
samic reduction 

Chef’s Salad

Virginia ham, chicken breast, Emmental 
cheese, cherry tomatoes, celery, globe 
artichoke, egg, mixed cresses, crispy 
croutons, baby gherkins & vinaigrette 
dressing 

Devonshire Tea 

Freshly baked plain, cheese & raisin 
scones with  preserves, marmalade, 
clotted cream & whipped butter

Dessert & Pastries 

Please see our beautiful selection of 
homemade treats displayed in the 
chiller including our very own 
Biltmore Cake

სენდვიჩები

J/GEL

J/GEL
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სენდვიჩები SANDWICHES 

ქლაბ სენდვიჩი „The Biltmore“

პური ჩაბატა, გრილზე შემწვარი 
პომიდორი, სეზონური სალათის 
ფოთოლი, შემწვარი ძროხის ხორცის 
ბეკონი, შემწვარი კვერცხი,   
შემწვარი ქათმის ხორცი, შებოლილი 
ინდაურის ხორცი, ყველი ჩედარი, 
კაპერსი, თეთრი ხახვის მარინადი და 
კარამელიზებული ხახვი

ლათინოსი 

ლორი პარმა, ყველი მოცარელა, 
გრილზე შემწვარი წიწაკა, სეზონური 
სალათის ფოთოლი და ბალზამიკო 

ლოკ ფაინი 

შებოლილი გარეული ორაგული, 
კაპერსი, წითელი ხახვი, კიტრის 
მარინადი, ლიმონის წვენი, მწვანილი  
და ნაღების ყველი

ღრმა ოკეანე  

ხამანწკები, პური ჩაბატა, სოუსი, 
პომიდორი და კარტოფილი ფრი  

ბელა მოცარელა

იტალიური ყველი მოცარელა, 
პომიდორი, მწვანე ზეთისხილის 
სოუსი, შემწვარი ყაბაყი და სალათის 
ფოთოლი

ძროხის ხორცის  ბურგერი

შემწვარი ინდაურის ლორი ან ღორის 
ხორცის ბეკონი, სეზონური სალათის 
ფოთოლი, პომიდორი, სოკო, ხახვი, 
ყველი ჩედარი, წიწაკა, შემწვარი 
კვერცხი და კარტოფილი ფრი

The Latino 

Parma ham, mozzarella, char-grilled 
peppers, crispy lettuce & balsamic 
dressing

Loch Fyne

Wild smoked salmon, capers, red onion, 
dill pickles, lemon, watercress & cream 
cheese

The Deep Ocean

Prawns, cocktail sauce on ciabatta with 
sundried tomatoes & French fries

Bella Mozzarella

Italian buffalo mozzarella, sun blushed 
tomato, green olive tapenade & grilled 
zucchini & mixed lettuce

The US Prime Beef Burger 

Grilled turkey ham or pork bacon, 
seasonal lettuce, tomato, mushroom, 
sautéed onion, cheddar cheese, 
capsicum, fried egg & French fries   

The Biltmore Club Sandwich 

Ciabatta bread, grilled tomato, seasonal 
lettuce, roasted beef bacon, fried eggs, 
grilled chicken, melted cheddar cheese, 
capers, smoked turkey breast, silver 
onions & caramelized onion
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შამპანური და
ცქრიალა ღვინო      

თეთრი ღვინო 
ჭიქით და ბოთლით      

CHAMPAGNE &
 SPARKLING WINE

WHITE WINE BY 
THE GLASS & BOTTLE

ბაგრატიონი, ბრუტი

მოე შანდონი, ბრუტი, იმპერიალი

მოე შანდონი, დომ პერინიონი 2015

ლუი როდერერი, კრისტალი

არმუნჯი, ქისი, ნახევრადტკბილი

მეგობრების მარანი, წინანდალი

დანიელი, ქისი, პრემიუმი 2014  

მანაველი რქაწითელი

შუმი, იბერიული მწვანე

შატო მუხრანი, საიდუმლო კოლექცია
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Bagrationi, Brut Sparkling

Moet & Chandon, Brut, Imperial

Moet & Chandon, Dom Perignon 2015

Louis Roederer, Cristal

Armunji, Kisi, Semi Sweet

Friends’  Wine,  Tsinandali

Danieli, Kisi, Premium 2014

Manaveli Rkatsiteli

Shumi, Iberiuli Mtsvane

Chateau Mukhrani, Collection Secrete

J/GEL

J/GEL

 ბოთლი

 ბოთლი

 ჭიქა

 ჭიქა

Glass

Glass

Bottle

Bottle
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წითელი ღვინო ჭიქით
და ბოთლით      

RED WINE BY 
THE GLASS & BOTTLE

გიუაანი, ნახევრადტკბილი 2014               

არმუნჯი, ალექსანდროული 

შუმი, მუკუზანი     

ხოხბის ცრემლები, თავკვერი 2014   

შატო მუხრანი,
საიდუმლო კოლექცია 

ლაგვინარი, საფერავი 2011
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Giuaani, Semi Sweet 2014

Armunji,  Aleksandrouli

Shumi, Mukuzani

Pheasants Tears, Tavkveri 2014

Chateau Mukhrani, 
Collection Secrete

Lagvinari, Saperavi 2011 

We also have our full hotel wine list 
available on request

J/GEL

 ბოთლი ჭიქა
Glass Bottle

ღვინის  ფართო არჩევანი  იკითხეთ 

მომსახურე პერსონალთან

ჰაინიკენი

კორონა

ბექსი (275 მლ)

სტელა არტუა

ნატახტარი (500 მლ)

არგო (500 მლ)

Heineken

Corona

Beck’s (275 ml)

Stella Artois

Natakhtari (500 ml)

Argo (500 ml)

10

10

8

9

7

7

Borjomi Sparkling (500 ml)

Bakuriani Still (500 ml)

5

5

7

7

7

6

6

7

7

10

ლუდი (330 მლ)

მინერალური წყალი  

BOTTLED BEER (330 ML)

MINERAL WATER

J/GEL

J/GEL

გაზიანი სასმელები      SODAS

კოკა-კოლა

დიეტური კოკა-კოლა

ტონიკი

ნატახტარის ლიმონათი (ლიმონი)

ნატახტარის ლიმონათი (მსხალი)

სპრაიტი

ფანტა ფორთოხლის

რედ ბული

Coca Cola

Coca Cola Zero 

Tonic Water 

Natakhtari Lemon 

Natakhtari Pear 

Sprite

Fanta Orange 

Red Bull 

J/GEL

მინერალური წყალი “ბორჯომი” (500 მლ)

წყაროს წყალი “ბაკურიანი” (500 მლ)

ვარდისფერი ღვინო 
ჭიქით და ბოთლით      

ROSÉ WINE BY 
THE GLASS & BOTTLE

მილდიანი, საფერავი როზე

შატო მუხრანი, თავკვერი როზე 

AG Alco, როზე 

10 40

18 90

24 110

Mildiani, Saperavi Rosé

Chateau Mukhrani, Tavkveri Rosé

AG Alco, Rosé

J/GEL

 ბოთლი ჭიქა
Glass Bottle
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ახლად დაწურული 
წვენები

FRESH JUICES

ფორთოხლის წვენი 

სტაფილოს წვენი

ანანასის წვენი

გრეიპფრუტის წვენი

კიტრის, პიტნის და ლიმონის წვენი    

ჩვენთან  მომზადებული ლიმონათი   

Fresh Orange Juice

Fresh Carrot Juice

Fresh Pineapple Juice

Fresh Grapefruit Juice

Cucumber, Mint & Lemon Juice

Freshly Made Lemonade

J/GEL

8

10

8

8

8

8

10

10

ყავა COFFEE

გაფილტრული ყავა

თურქული ყავა

ესპრესო

ამერიკანო

რისტრეტო

ესპრესო მაკიატო

ლატე

კაპუჩინო

Filter Coffee

Turkish Coffee

Espresso

Americano

Ristretto

Espresso Macchiatio

Café Latte

Cappuccino

J/GEL

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

ჩაი TEA

კირ როიალი

ცეილონ ნუვარა ელია

დარჯელინგ მონტვიეტი

შავი ჩაი ბერგამოტით

ასამის შავი ჩაი

კოჭა და ლიმონი

ჩინური სენჩა

ნამასტე ჩაი

ჩინური ჟასმინის ჩაი

გვირილა

პიტნა

Kir Royal 

Ceylon Nuwara Eliya

Darjeeling Montvite

Earl Grey 

Black Tea Assam 

Ginger Lemon 

China Sencha 

Namaste Chai 

China Jasmine 

Chamomile 

Peppermint 

J/GEL


