
APPETIZERS AND SALAD 
აპეტაიზერი და სალათი 

სალათი ცეზარი 18
სალათის ფოთოლი რომანო, ანჩოუსი, მოხარშული კვერცხი, ყველი პარმეზანი, 
პურის ორცხობილა და ცეზარის სოუსი
ინგრედიენტების არჩევანი:
შებოლილი ორაგული 28 / ქათმის ხორცი 22  / შეკმაზული კრევეტები 25

Caesar Salad 
Romaine leaves, anchovies, boiled egg with either of the following: 
Smoked Salmon   28  /  BBQ Chicken Breast   22  /  Spicy Prawns   25

შებოლილი ორაგული 28
რუხი პური, მდნარი ყველი, წითელი ხახვი, კაპერსი, ლიმონი, კამა და სალათის ფოთლები

Smoked Salmon 
Brown bread, cream cheese, red onion rings, capers, dill leaves, mixed salad 

ტაილანდური ზღვის პროდუქტების სალათი 32
მიდიები, კრევეტები, კალმარი, მანგო, პომიდორი ჩერი, წითელი წიწაკა, მწვანე 
ხახვი, ქინძის ფოთლები, სოიო და მომწარო მოტკბო სოუსი

Thai Seafood Salad   
Mussels, prawns, calamari, mango, cherry tomato, red chili, spring onion,
coriander leaves, lettuce, soy, sweet chili sauce

ქათმის სალათი 24
კიტრი, მოხარშული მუხუდო, წითელი ბოლოკი, სალათის ფოთლები, ქინძი, 
პომიდორი, ხახვი, სოუსი ქინძით 

Tandoori Chicken Salad
Cucumber, boiled chick pea, red radish, mixed lettuce, coriander, tomato, red 
onion, coriander chutney

სალათი კაპრეზე 28
ყველი მოცარელა, პომიდორი ჩერი, სალათის ფოთლები, ბალზამიკო და ბაზილიკის 
პესტო 

Caprese Salad  
Buffalo mozzarella, ripened tomato, mix lettuce, Maldon salt, basil pesto, balsamic 
reduction, micro cress

შეფის სალათი 26
ლორი, ქათმის ფილე, ყველი ემენტალი, პომიდორი ჩერი, ნიახური, არტიშოკი, 
მოხარშული კვერცხი, წიწმატი, პურის ორცხობილები, მჟავე კიტრი და მწვანილის სოუსი 

Chef’s Salad
Virginia ham, chicken breast, Emmental cheese, cherry tomatoes, celery, globe 
artichoke, boiled egg, mixed cress, crispy croutons, gherkins, vinaigrette dressing

ხრაშუნა შემწვარი კრევეტი 40
მწვანილი, სოუსი ტარტარი, აიოლის სოუსი ნივრით 

Crispy Fried Prawns 
Mixed greens, garlic aioli & tartar sauce

ასორტი 43
ქათმის ფრთები, მოცარელას ჩხირები, ხახვი, წიწაკა ჰალაპენიო, შემწვარი 
ქათმის ხორცი, სოუსი ცხარე და საშუალოდ ცხარე 

Munchies Basket
Buffalo wings, mozzarella sticks, onion rings, jalapeño, chicken strips, squid rings, 
wasabi cocktail sauce, horseradish sauce, spicy mayonnaise

SOUP 
წვნიანი 

პომიდვრის და წიწაკის წვნიანი 15
კარაქში შემწვარი პურის ორცხობილები 

Rich Tomato and Capsicum Soup
Buttered croutons 

წვნიანი ჰარირა 15
მაროკოული წვნიანი, ფინიკი და ლიმონი 

Harira Soup
Moroccan soup, dates, lemon
ქათმის კრემ სუპი  15
პურის ორცხობილები პარმეზანით და ოხრახუში 

Cream of Chicken Soup
Buttered parmesan croutons, chopped parsley

1

რომელიმე ინგრედიენტის ან კერძის მიმართ ალერგიულობის შემთხვევაში, შეატყობინეთ თქვენს მიმტანს, ის სიამოვნებით დაგეხმარებათ არჩევანის გაკეთებაში.

All Prices are Inclusive of VAT 18%  /  ყველა ფასი მოცემულია 18%  დღგ-ს  ჩათვლით

If you suffer from a food allergy or intolerance please inform your waiter/waitress who will be happy to assist with your selection.

BURGERS AND SANDWICHES  
ბურგერები და სენდვიჩები

„The Biltmore“  ქლაბ სენდვიჩი 26
ჩვენთან გამომცხვარი პური ჩიბატა, შემწვარი პომიდორი, სეზონური სალათის 
ფოთოლი, შემწვარი ინდაურის ლორი, შემწვარი კვერცხი, გრილზე შემწვარი ქათმის ფილე, 
გამდნარი ყველი ჩედარი, კაპერსი და კარამელიზებული ხახვი

The Biltmore Club Sandwich
Ciabatta bread, tomato, seasonal lettuce, grilled turkey ham, fried eggs, grilled 
chicken breast, melted cheddar cheese, tartar sauce, caramelized onion 

ძროხის ხორცის პრაიმ ბურგერი 35
ინდაურის ლორი ან ღორის ხორცის ბეკონი, პომიდორი, სეზონური სალათის ფოთოლი, 
სოკო, მოთუშული ხახვი, ყველი ჩედარი, წიწაკა, მაიონეზი ხახვით და ნივრით, 
შემწვარი კვერცხი და კარტოფილი ფრი

US Prime Beef Burger 
Grilled turkey ham or pork bacon, seasonal lettuce, tomato, sautéed mushroom, 
sautéed onion, cheddar cheese, sriracha, capsicum, onion garlic mayonnaise, fried 
egg, French fries

ქათმის ხორცის ბურგერი 35
ინდაურის ლორი ან ღორის ხორცის ბეკონი, პომიდორი, სეზონური სალათის 
ფოთოლი, სოკო, მოთუშული ხახვი, ყველი ჩედარი, წიწაკა, მაიონეზი ხახვით და 
ნივრით, შემწვარი კვერცხი და კარტოფილი ფრი

Corn-fed Chicken Burger
Grilled turkey ham or pork bacon, seasonal lettuce, tomato, sautéed mushroom, 
sautéed onion, cheddar cheese, sriracha, capsicum, onion garlic mayonnaise, fried 
egg, French fries

სენდვიჩი კრევეტით 32
სოუსების ნაზავი, პური ჩიბატა, პომიდვრის ჩირი და კარტოფილი ფრი 

Prawn Sandwich
Cocktail sauce, ciabatta, lettuce, sundried tomatoes, French fries

ქაბაბი ( ღორის და საქონლის  ხორცის ფარში ) სენდვიჩი 28
რუკოლას ფოთლები, ტკბილი ხახვი, ლავაში, მაიონეზი ნივრით და კარტოფილი ფრი

Kebabi (minced pork and beef) Sandwich
Romaine lettuce, sweet onion salad, lavash bread, garlic mayonnaise, French fries

თევზის ბურგერი 28
ხრაშუნა თეთრი თევზი, წიწაკა, კიტრის მწნილი, აიოლის სოუსი ნივრით, 
პომიდორი, სალათის ფოთოლი, ხახვი და კარტოფილი ფრი

Crumb Fried Fish Fillet Burger
Breaded white fish, sriracha, pickled cucumber, garlic aioli, tomato, lettuce, fried 
onion rings, French fries 

HOMEMADE PIZZA
ჩვენთან მომზადებული პიცა 

პიცა  „The Biltmore“ 28
ყველი მოცარელა, პომიდვრის სოუსი, დამარინადებული საქონლის ხორცის ფარში 

The Biltmore Pizza 
Mozzarella cheese, tomato sauce, kofta marinated minced beef

მარგარიტა 22
ყველი მოცარელა, პომიდვრის სოუსი, ველური თავშავა

Margherita   
Mozzarella cheese, tomato sauce, oregano

პეპერონი, სალიამი და ზეთისხილი 28
ყველი მოცარელა, პომიდვრის სოუსი, დაჭრილი ნიორი, ანანასი და მწვანე 
ზეთისხილი

Peperoni, Salami & Olive 
Mozzarella cheese, tomato sauce, pineapple, green olives, salami

ვეგეტარიანული პიცა 25
პომიდორი, ხახვი, ზეთისხილი, წიწაკა, სოკო და პესტო 

Vegetarian  
Tomato, onion, olives, peppers, mushrooms, pesto



PASTA AND RISOTTO 
პასტა და რიზოტო 

შექმენით საკუთარი პასტა - სპაგეტი, პენე ან ფეტუჩინი 22
ყველი პარმეზანი, პომიდორი ჩერი, დაჭრილი ოხრახუში, პურის ორცხობილები ნივრით
დამატებითი სოუსების არჩევანი: არაბიატა, ბოლონეზე, ნაპოლიტანა, პესტო, ყველის და  
ნაღების სოუსი

Create your own pasta - Spaghetti, Penne or Fettuccini
Parmesan cheese, cherry tomato, chopped parsley, garlic crouton
Choice of Arrabiata, Bolognese, Napolitano, Pesto or Cream Cheese sauce 

სოკოს  რიზოტო 22
ბრინჯი არბორიო, მოთუშული სოკო, მწვანილები და წიწაკა

Wild Mushroom Risotto 
Arborio risotto, sautéed wild mushrooms, fresh herbs, capsicum relish

ჩვენთან მომზადებული ლაზანია 28
ლაზანიას ფენები საქონლის ფარშით

Homemade Italian lasagna    
Baked layered lasgana with minced beef

MAIN COURSE 
მთავარი კერძი

ქართული შერეული გრილი 38
ღორის, ქათმის და ძროხის ხორცის მწვადი, ქაბაბი, გრილზე შემწვარი პომიდორი, 
ხახვი, მწნილი და ტყემალი 

Georgian Mixed Grill
Beef shashlick, chicken shashlick, pork shashlick, kebabi, grilled tomatoes, onions, 
pickles, tkemali

ლობსტერის, ზღვის პროდუქტებისა და სოკოს მიქსი 42
კარაქში შემწვარი ბოსტნეული, კარტოფილი ქინძით და ყველი

Ocean Seafood Thermidor with Mushrooms   
Buttered vegetables, parsley potatoes, cheese

შემწვარი ქათამი 30
კარტოფილი ფრი, გრილზე შემწვარი პომიდორი, კიტრის და ხახვის სალათი,
სოუსი ნივრით

Roasted Corn-fed Chicken    
French fries, grilled tomato, cucumber and onion salad, garlic sauce  
თევზი და ჩიფსი 25
თევზის ფილე, კარტოფილი ფრი, მწვანე სალათის ფოთლები, სოუსი ტარტარი 

Fish and Chips
Lightly battered white fillet, lemon tartare sauce, mixed salad, French fries

შემწვარი ორაგულის სტეიკი 55
ისპანახი, კარაქში შემწვარი ბოსტნეული, კარტოფილი და ბერბლანის სოუსი

Pan-seared Atlantic Salmon Steak
Sautéed spinach, butter glazed vegetables, parsley potatoes, beurre-blanc sauce

ავსტრალიური ბატკნის ნეკნი 45
კარტოფილი, ბოსტნეულის რატატუი და პიტნის საკმაზი

Australian Lamb Chops           
Rosemary potatoes, vegetable ratatouille and mint sauce

გრილზე შემწვარი სტეიკი ტენდერლოინი 65
მოშუშული სოკო და პომიდორი ჩერი
გარნირი შერჩევით: შავი პილპილის საკმაზი, სოკოს სოუსი, ქონდრის სოუსი ან 
სოუსი ბერნეზი

Grilled Australian Angus Beef Tenderloin
Sauteed mushrooms & cherry tomato
Choice of mashed potato, French fries with buttered or grilled vegetables
Choice of peppercorn sauce, mushroom sauce, thyme jus or bearnaise sauce

გრილზე შემწვარი სტეიკი რიბაი                                                                30
მოშუშული სოკო და პომიდორი 
გარნირი შერჩევით: კარტოფილის პიურე, კარტოფილი ფრი, ორთქლზე მომზადებული 
და კარაქში შემწვარი ბოსტნეული, მწვანე წიწაკის სოუსი, სოკოს სოუსი, ქონდრის 
სოუსი ან სოუსი ბერნეზი

Grilled Pork Rib Eye                                                                      
Sauteed mushrooms & cherry tomato
Choice of mashed potato, French fries with buttered or grilled vegetables
Choice of peppercorn sauce, mushroom sauce, thyme jus or bearnaise sauce

SIDE ORDERS 
თანმხლები კერძები

ისპანახი ნაღების სოუსით

Creamed spinach

ორთქლზე  მოხარშული სეზონური ბოსტნეული

Steamed seasonal vegetables

კარტოფილი ფრი

French fries

მოშუშული სოკო მწვანილით

Sautéed mushrooms with herbs

ბროკოლი ნაღებით 

Creamed broccoli 

DESSERT 

 სეზონური ხილის ასორტი
 Seasonal Fruit Platter

20

დესერტი

შოკოლადის დესერტი 20
თხილის კრემ კარამელი, ტარტი, მწარე შოკოლადის კრემი, მარაკუიას კრემი, 
შოკოლადის ბისკვიტი, ფორთოხლის სოუსი

Chocolate Indulgence

Triple bite sized hazelnut cream caramel, tartlette, blended croquette, bitter 
chocolate guanaja cream cake and passion fruit cremeux, rich chocolate midnight 
sponge served with Valencia orange sauce 

მინი ყავის დესერტი 20
ორცხობილა, ორმაგი ესპრესო, მასკარპონეს ყველი, შოკოლადის ბისკვიტი, 
შოკოლადის ფანტელები და ნატეხები

Coffee Mascarpone Verrine

Biscuit Savoiardi crunch, double Kahlua espresso, mascarpone coffee cream cake, 
chocolate dehydrated sponge, chocolate shavings and cacao powder

ვაშლი და კარამელი  20
ვაშლის კრემ კარამელი, კრემ კარამელი, შოკოლადი, კენკრის კარამელი, შერეული 
კენკრა, ვანილის ნაყინი და ბურბონი

Apple and Caramel Milk Chocolate Sphere      

Apple caramel cremeux, caramel cream isigny, devils chocolate cake, raspberry
caramel, mix berries coulis, microcress, served with vanilla bourbon ice cream 

დესერტი ოპერა ფისტით 20
ნუში, კრემი ფისტით, გარგრის კარამელი, მწარე შოკოლადი რომით, ყავის სიროფი, 
ფისტის კრემ მუსი   

Pistachio Opera Cake 

Almond jaconde, pistachio butter cream, apricot caramel, bitter rum chocolate, 
yucatan ganache, coffee Kahlua syrup, pistachio cream mousseline 

„აღმოსავლური სიტკბო“ 20
შავი სეზამის მარცვლების პანაკოტა, მანგოს კრემ მუსი, მარაკუია, ფისტის 
ბისკვიტი, თეთრი შოკოლადი, ლიმონისა და კუანტროს სორბეტი, მანგოს სოუსი, 
ქოქოსი და ნუში 

Eastern Sweetness
Black sesame pannacotta, mango cream mousseline, passion fruit caviar, pista-
chio dehydrated microwave sponge, white chocolate and lemon shard, lemon 
Cointreau sorbet, mango coulis, coconut almond tuille 

ერთი ბურთულა ნაყინი 6
ერთი ბურთულა ნაყინი თქვენი შერჩევით: კენკრის, ვანილის ან შოკოლადის 
სოუსით და შოკოლადის ფანტელებით

Once Scoop of Ice Cream                                                                             
One scoop ice cream of your choice with berry sauce, chocolate sauce, vanilla 
sauce topped with croquante or chocolate shavings 
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If you suffer from a food allergy or intolerance please inform your waiter/waitress who will be happy to assist with your selection.



BOTTLED BEER (330ML)

MINERAL WATER

ლუდი (330მლ) 

მინერალური წყალი

კორონა 10
Corona 
ბექსი (275 მლ) 8
Beck’s (275 ml)  

გაზიანი წყალი ბორჯომი 500 მლ 5
Borjomi Sparkling 500 ml 
წყალი ბაკურიანი  500 მლ 5
Bakuriani Still 500 ml 

სტელა არტუა 9
Stella Artois 
ნატახტარი  (500 მლ) 7
Natakhtari (500 ml) 

კოკა კოლა 7
Coca Cola 
დიეტური კოკა კოლა 7
Coca Cola Zero   
ტონიკი 7
Tonic Water  
ნატახტარის ლომონათი ლიმონის 6
Natakhtari Lemon  
ნატახტარის ლომონათი მსხლის 6
Natakhtari Pear    
სპრაიტი 7
Sprite  
ფანტა ფორთოხლის 7
Fanta Orange  
გაზიანი წყალი შვეპსი 7
Soda Water    
რედ ბული 10
Red Bull   

არგო (500 მლ) 7
Argo (500 ml) 
არგო მუქი (500 მლ) 7
Argo Dark (500 ml)  

SODAS 
გაზიანი სასმელები

FRESH JUICES

COFFEE

TEA

ახლადდაწურული წვენები

ყავა

ჩაი

ფორთოხლის წვენი 15
Fresh Orange Juice
სტაფილოს წვენი 15
Fresh Carrot Juice

ანანასის წვენი 35
Fresh Pineapple Juice 

გაფილტრული ყავა  8
Filter Coffee
თურქული ყავა 10
Turkish Coffee
ესპრესო 8
Espresso

კირ როიალი 8
Kir Royal 

ცეილონ ნუვარა ელია 8
Ceylon NuwAra Eliya 

დარჯელინგ მონტვიეტი 8
Darjeeling Monteviot 

შავი ჩაი ბერგამოტით 8
Earl Grey 
ასამის შავი ჩაი 8
Black Tea Assam 

გრეიპფრუტის წვენი 15
Fresh Grapefruit Juice
კიტრის, პიტნის და ლიმონის წვენი 15
Cucumber, Mint & Lemon Juice
ჩვენთან  მომზადებული ლიმონათი 15
Freshly Made Lemonade

ამერიკანო 8
Americano
რისტრეტო 8
Ristretto
ესპრესო მაკიატო 8
Espresso Macchiatio
ლატე 10
Café Latte
კაპუჩინო 10
Cappuccino

ჩინური სენჩა 8
China Sencha 

ნამასტე ჩაი 8
Namaste Chai 

ჩინური ჟასმინი 8
China Jasmine 

გვირილა 8
Chamomile 
პიტნა 8
Peppermint 

კოჭა და ლიმონი 8
Ginger Lemon 
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CHAMPAGNE, SPARKLING WINE &  WINE

RED WINE BY THE GLASS & BOTTLE

RED WINE BY THE BOTTLE

WHITE WINE BY THE GLASS & BOTTLE

ROSÉ WINE BY THE GLASS & BOTTLE

WHITE WINE BY THE BOTTLE

შამპანიური, ცქრიალა ღვინო და ღვინო

წითელი ღვინო ჭიქით და ბოთლით

წითელი ღვინო ბოთლით

თეთრი ღვინო ჭიქით და ბოთლით

ვარდისფერი ღვინო ჭიქით და ბოთლით

თეთრი ღვინო ბოთლით
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Georgia is the birthplace of wine!  The history of this tradition stands proud.  Wine making techniques, in Georgia, can be 
found in the works of Homer & Appollonius of Rhodes.  It is even believed that the Georgian alphabet is modeled after the 
curling leaves & shoots of the vines.

There are nearly 500 unique grape varieties cultivated in Georgia.  A few of the most famous being Rkatsiteli, Mtsvane, 
Saperavi & Tavkveri.

A few of the best known regions are Kakheti, Kartli, Racha-Lechkhumi & Kvemo Svaneti, & Abkhazia.
Georgian wine is perhaps best known for maintaining & preserving traditional manufacturing techniques.  Qvevris are large 
earthenware vessels used for the fermentation, storage & ageing of traditional Georgian wine. They are either buried below 
ground or set into the floors of large wine cellars.  The clay used to manufacture a qvevri must be carefully chosen as its 
characteristics will influence the wine’s mineral content.

The process of making wine in qvevris involves pressing the grapes & then pouring the juice, grape skins, stalks & pips 
into the qvevri, which is then sealed. The juice is then left to ferment into wine for at least five to six months before being 
decanted & bottled.

We have careful selected the wines on our list to show the best of Georgia.  The list is ever evolving as we secure exciting 
offerings for you.  Our knowledgeable staff is  always ready to guide you in your selection.  We believe you will fall in love 
with Georgian wine!

ბაგრატიონი, ბრუტი 12 32
Bagrationi Brut Sparkling 
მოე შანდონი, ბრუტი, იმპერიალი 290
Moet & Chandon Brut Imperial
მოე შანდონი, დომ პერენიონი  2015 800
Moet & Chandon Dom Perignon 2015
ლუი როდერერი, კრისტალი 2000
Louis Roederer Cristal

გიუაანი, ნახევრადტკბილი 2014 10 40
Giuaani Semi Sweet 2014 
არმუნჯი ალექსანდროული 10 45
Armunji Aleksandrouli
შუმი მუკუზანი  14 60
Shumi Mukuzani
ხოხბის ცრემლები, თავკვერი 2014 18 80
Pheasants Tears Tavkveri 2014 

მილდიანი მუკუზანი 2014 60
Mildiani Mukuzani 2014  
მეგობრის ღვინო საფერავი 60
Friends’  Wine Saperavi 
გლეხური კისისხევი საფერავი ქვევრი  70
Glekhuri Kisiskhevi Saperavi Qvevri
ვიტა ვენეა საფერავი 2013       80
Vita Vinea Saperavi 2013
დერგი ქვევრი საფერავი 2012 90
Dergi Qvevri Saperavi 2012  
ფაფრის ველი  ქვევრი საფერავი ნახევრად ტკბილი 2016 90
Papari Valley 3 Terraces Qvevri Saperavi Semi Sweet 2016
არტევანი საფერავი ფიროსმანი ნახევრად მშრალი  2014 130
Artevani Saperavi Pirosmani Semi-Dry 2014
არმუნჯი  ყვარელი 2010        135
Armunji Kvareli 2010 
ჯამაპიშვილის ოჯახური მარანი საფერავი 150
Jamapishvili Family Cellar Saperavi
სატრაპეზო საფერავი 2013 150
Satrapezo Saperavi 2013
მილდიანი საფერავი სპეციალური სარეზერვო 2012 225
Mildiani Saperavi Special Reserve 2012
შუმი ილერკო 2012         235
Shumi Ilerco 2012
მარანული ოცხანური სეფერი  (შეზღუდული კოლექცია 6 000) 370
Maranuli Otskhanuri Sapere (limited edition of 6,000 bottles) 
 

შატო მუხრანი,  საიდუმლო კოლექცია 20 100
Château Mukhrani, Collection Secrete
ლაგვინარი საფერავი 2011 24 110
Lagvinari Saperavi 2011

არმუნჯი, ქისი, ნახევრადტკბილი 10 40
Armunji Kisi Semi Sweet 
მეგობრების მარანი წინანდალი 14 60
Friends’ Cellar Tsinandali
დანიელი, ქისი, პრემიუმი 2014           16 70
Danieli Kisi Premium 2014
მანაველი რქაწითელი 17 75
Manaveli Rkatsiteli

მილდიანი, საფერავი როზე 2015 10 40
Mildiani Rosé Saperavi 2015
შატო მუხრანი თავკვერი როზე 18 90
Château Mukhrani Tavkveri Rosé
AG Alco, როზე       24 110
AG Alco, Rosé

შუხმანი, წინანდალი 2014  40
Schuchmann Tsinandali 2014 
შატო მუხრანი,  რქაწითელი სუპერიორი 70
Château Mukhrani, Rkatsiteli Superieur
ფაფრის ველი რქაწითელი 2015           70
Papari Valley Rkatsiteli 2015
ნელკარისი მწვანე 70
Nelkarisi Mtsvane
გლეხური ქვევრი რქაწითელი                                                70
Glekhuri Qvevri Rkatsiteli 
ნიკალას მარანი, მწვანე ახოები  (გაუფილტრავი) 2015 80
Nikalas Marani Mtsvane Akhoebi Vineyards (unfiltered) 2015
ბაკაშვილის ქარვისფერი რქაწითელი ( გაუფილტრავი ) 2016         95
Bakashvili’s Amber Rkatsiteli (unfiltered) 2016
მანაველი რქაწითელი რეზერვი 110
Manaveli Rkatsiteli Reserve
ლაგვინარი, გორული მწვანე 2015                                                  110
Lagvinari Goruli Mtsvane 2015
ვინივერია, ქისი ქვევრი 120
Winiveria Kisi Qvevri
სატრაპეზო, 10 ქვევრი, რქაწითელი 2013           120
Satrapezo Rkatsiteli 10 Qveri 2013
მარანული რქაწითელი ქვევრი ( შეზღუდული კოლექცია 6 000 ) 310
Maranuli Rkatsiteli Qvevri (limited edition of 6,000 bottles)

შუმი იბერიული მწვანე 18 80
Shumi Iberiuli Mtsvane 
შატო მუხრანი, საიდუმლო კოლექცია 20 100
Château Mukhrani, Collection Secrete
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