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PRZYSTAWKI
CZIPSY Z LAWASZU 8
prażony lawasz na oliwie, podawane z sosem adżiga

MARYNOWANA OKRA 8
okrę jadali starożytni ormianie, zaraz po tym jak wynaleźli wódkę

SUDŻUK 10
tradycyjna wędlina wołowa podawana z ziołami i orzechami 
włoskimi

MAŁY BRTUĆ WEGE 10

ser kaukaski, świeże warzywa, zioła, podajemy w lawaszu

ZIMNA PŁYTA 18
różne różności, zależy od humoru szefa kuchni, zawsze smaczne

ZUPY
ZUPA DNIA 9
pokochasz nasze zupy, w dużej misce, gorące i gęste 

CHARCZO 12

gęsta zupa gulaszowa z mięsem, ryżem i orzechami oraz 
lawaszem

KCU CHARCZO 14
Wasze ulubione charczo w nowej wersji ze świeżymi papryczkami 
chilli (ostre)

DANIA MIĘSNE
ORYGINALNA SZOARMA 21

grillowany kurczak z ziołami i olejem sezamowym lub w wersji na 
ostro z papryką jalapeno, podajemy w  lawaszu z sosem adżiga i 
tzatziki

SZOARMA TAHINI 25
grillowany kurczak i świeże warzywa z dodatkiem domowego 
sosu tahini, podajemy w lawaszu z sałatką, adżigą i tzatzikami

SZOARMA Z SEREM DOJRZEWAJĄCYM 25
kurczak grillowany, świeże warzywa i zioła oraz niebieski ser 
pleśniowy, podajemy w lawaszu z sałatką wiosenną adżigą i 
tzatzikami

SZOARMA BEZGLUTENOWA 25
grillowane kawałki kurczaka podane z pieczonymi ziemniakami, 
surówką z białej kapusty, kukurydzą i piklami, sałatką wiosenną, 
adżigą i tzatzikami

BRTUĆ Z WOŁOWINĄ 23
najwyższej klasy świeżo mielona wołowina z mozzarellą, 
podajemy w lawaszu z sałatką kuskus tzatzikami i adżigą, 
dostępny również w wersji na ostro z jalapeno

BRTUĆ WOŁOWINOWY Z GRUSZKĄ 24
świeżo mielona wołowina z mozzarellą, sałatką wiosenną, 
karmelizowanymi gruszkami, podajemy w lawaszu z adżigą i 
tzatzikami

BRTUĆ VEDI 26
klasyczny brtuć, którego smak wołowiny uzupełnia nasza 
autorska pasta z orzechów włoskich, podajemy w lawaszu, 
sałatkami i sosami

BRTUĆ ARTASZAT 26
nasza oryginalna wołowina z domowymi frytkami w środku, 
podajemy w lawaszu, z sałatkami i sosami

CHINKALI 22
wasze ulubione sakiewki z mięsem wołowym i przepysznym 
bulionem w środku, tylko u nas z ziołami i śmietaną 

CHINKALI GYUMRI 22
podajemy na sposób właściwy dla ormiańskich chinkali (barów 
specjalizujących się w podawaniu tylko chinkali) z domowym 
masłem i świeżo mielonym pieprzem

DOLMA 26

tradycyjne ormiańskie gołąbki z cielęciny z ryżem, zawijane w 
marynowane liście winogron, podajemy pieczywem oraz sosem 
czosnkowym z miętą

DOLMA NA LAWASZU 27
ormiańskie gołąbki z cielęciny z ryżem, zawijane w marynowane 
liście winogron, podawane na lawaszu z sosem czosnkowo 
miętowym i domowymi frytkami

WEGETARIAŃSKIE
CHACZAPURI 19
chaczapuri w wersji ormiańskiej, drożdżowy placek z serowym 
nadzieniem, podawany z adżiką

HUMMUS 12
klasyczny ormiański hummus podawany z pieczywem 

FALAFEL KLASYCZNY 25
przyrządzany na miejscu falafel (3 sztuki), sałatka z sezamem, 
pomidor, pikle, czerwona cebula, mięta, zawinięte w lawasz, 
podajemy z adżigą i tzatikami

FALAFEL WEGAŃSKI 25

przyrządzany na miejscu falafel (6 sztuk), w zestawie sos adżiga, 
hummus, sałatka z sezamem i sałatka kus kus z granatem

FALAFEL TAHINI 25
przyrządzany na miejscu falafel (3 sztuki), sałatka z sezamem, 
pikle, czerwona cebula, domowe tahini, zawinięte w lawasz, 
podajemy z adżigą i tzatzikami

BRTUĆ WEGAŃSKI 21
domowe frytki, oliwki, grillowana cukinia, domowy sos tahini, 
podajemy w lawaszu, z hummusem i sosem adżiga

BRTUĆ WEGETARIAŃSKI 22
ser kaukaski, oliwki, grillowana cukinia, podawana z lawaszem i 
robionym na miejscu sosem tzatziki

BRTUĆ Z PIECZONYM BURAKIEM 24
wyjątkowe połączenie pieczonego buraka z naszym serem 
kaukaskim, ziołami i świeżymi warzywami, podajemy z sałatką 
wiosenną, sosem adżiga i tzatziki 

HALLOUMI Z FIGĄ 26
grillowany ser halloumi, cukinia, sałatka, domowy mus z figi, 
podawane w lawaszu, z sosem adżiga i tzatziki 

HERBATY
KLASYCZNY CAYKUR 6
drobno zmielony caykur, najwyższej jakości czarna herbata

INDYJSKA Z MLEKIEM 8
czarna herbata, cynamon, anyż, imbir, pieprz, korzenie cykorii, 
kardamon, spienione mleko

ROOIBOS ZANZIBAR 8
zielony rooibos, plasterki cytryny,  cynamon, biały pieprz, kwiat 
róży i kaktusa

CZARNE LICZI 16
chińska czarna herbata o słodkawym smaku owoców lichee, 
podawana w czajniku z czarkami dla dwóch osób

ZIELONY KAKTUS 16
herbata zielona, trawa cytrynowa, kwiaty pomarańczy, aromat 
opuncji, podawana w czajniku z czarkami dla dwóch osób

ZIELONA Z GRANATEM  18
herbata zielona, kawałki granatu, trawa cytrynowa, kwiatki 
granatu, podawana w czajniku z czarkami dla dwóch osób

CYNAMONOWO-POMARAŃCZOWA 18
czarna herbata o pomarańczowym smaku z dodatkiem 
cynamonu, goździków i pikantnego kardamonu, podawana w 
czajniku z czarkami dla dwóch osób

ROOIBOS MIGDAŁY/DAKTYLE/FIGI 18
herbata miodokrzewu, migdały, daktyle, figi, orzechy, podawana 
w czajniku z czarkami dla dwóch osób

ZIELONA KARDAMONOW0-BAMBUSOWA 20
orzeźwiająca, słodka herbata zielona, aromat mango i 
kardamonu, podawana w czajniku z czarkami dla dwóch osób

OOLONG MORELOWY 24
herbata oolong, morele, nuty słodko-kwaśnych owoców, 
podawana w czajniku z czarkami dla dwóch osób

Nie stosujemy konserwantów ani mrożonek, wszystkie dania 
są przygotowywane na miejscu, bez użycia półproduktów, 
nasze pieczywa są świeżo wypiekane według tradycyjnych 

przepisów

KAWY
ESPRESSO 5
AMERICANO 6

FLAT WHITE 8
KAWA KARDAMONOWA 9

KAWA WANILIOWA 9

KAWA CYNAMONOWA 9
KAWA KARMELOWO-ROZMARYNOWA 9

KAWA MIODOWA 9

KAWY PO ORMIAŃSKU

KAWA KLASYCZNA W TYGIELKU 7
KAWA Z CHILLI 7

KAWA Z KARDAMONEM 7

KAWA Z CYNAMONEM 7
KAWA Z ANYŻEM 7

Smakowała Ci nasza kawa?  Zabierz ją ze sobą do 
domu. Palimy ją w naszej palarni w Gliwicach. 

Opakowanie 0.5 kg już od 29 zł, kilogramowe już od 
59 zł. Sprzedajemy zarówno w wersji mielonej, jak i w 

ziarnach.

Może coś mocniejszego? Po drugiej stronie 
znajdziesz nasze autorskie napoje i ormiańskie 

alkohole. Zapytaj także o menu alkoholi. Mamy na 
barze ponad 250 rodzajów.

MASALA CHAI
MASALA CHAI - KURKUMA 12
herbata na mleku z nutką kakaową oraz kurkumą, imbir, koper 
włoski, kawałki wanili

MASALA CHAI - ORZECHOWE 12
czarna herbata na mleku z pokruszonymi orzechami laskowymi

MASALA CHAI - FIGOWE 12
herbata na mleku z figą, imbirem, skórką pomarańczy, różowym 
pieprzem

MASALA CHAI - MIODOWO-CYNAMONOWE 12
herbata na mleku z kawałkami miodu, cynamonu, kwiatami 
słonecznika oraz ostu

MENU
OOLONG MLECZNY 24
słodka herbata oolong o smaku mlecznym, podawana w czajniku 
z czarkami dla dwóch osób

BIAŁA SOCZYSTE WINOGRONA 25
biała herbata, ananas, jaśmin, rodzynki, winogronowo-
ananasowy posmak, podawana w czajniku z czarkami dla dwóch 
osób

BIAŁA IMBIROWO-CYTRYNOWA 25
biała herbata, imbir, trawa cytrynowa, kwiat pomarańczy, 
pikantna herbata zielona, podawana w czajniku z czarkami dla 
dwóch osób

HERBATA ROZWIJAJĄCA SIĘ 28
po zaparzeniu herbata rozwija się ukazując kwiat, podawana w 
czajniku z czarkami dla dwóch osób

MATCHA 24
zielona herbata organiczna Matcha, pochodząca z ekologicznych 
upraw, wspaniały zamiennik codziennej kawy, podajemy w 
filiżance

DODATKI DO HERBATY:
MIÓD EKOLOGICZNY 4
MURABA Z MALIN 5

MURABA Z BIAŁYCH CZEREŚNI 6

MURABA Z FIGI 6
MURABA Z ORZECHA WŁOSKIEGO 7

Nasze danie możesz zamówić na wynos 
 z dowozem 🚗   lub odbiorem własnym 

www.ormianska.pl  
📞  tel. 579-633-175 

http://www.xn--ormiaska-tpb.pl
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SOFTY
WODA 4

gazowana lub niegazowana

PEPSI, MIRINDA, 7UP, SCHWEPPES 5

szklanka 300 ml, podawane z lodem lub bez

SOKI NATURALNE 5

do wyboru: pomarańcza, grejpfrut, jabłko, czarna porzeczka

KOMPOT DOMOWY 6

gotowany według tajemnej receptury szefowej kuchni

KOMPOT ORMIAŃSKI Z GRANATU 7

sprowadzany z Armenii z pestkami granatu

KOMPOT ORMIAŃSKI Z ROKITNIKA 7

sprowadzany z Armenii z pestkami rokitnika

SOKI NATURALNE Z ARMENII 8

do wyboru: morela, granat, dereń, szklanka 200 ml

LEMONIADY Z ARMENII (500 ml) 8

do wyboru: winogron, gruszka, cytryna, estragon, śmietanka

RED BULL 10

puszka 250 ml, doda Ci skrzydeł

WODA BORJOMI Z GRUZJI 15

gruzińska wysoko zmineralizowana woda, butelka 500 ml 

HANDMADE
LEMONIADA MANGO 11

LEMONIADA MARAKUJA 11

LEMONIADA ARBUZOWA 12

LEMONIADA MORELOWA 12

LEMONIADA GRANAT 12

LEMONIADA KARDAMONOWA 12

LEMONIADA JAŚMINOWA 12

LEMONIADA LAWENDOWA 12

WYCISKANY SOK Z POMARAŃCZY (300 ml) 13

WYCISKANY SOK Z GREJPFRUTA (300 ml) 13

SHAKE
MLEKO MIGDAŁOWE/BANAN/KARDAMON 15
MALINA/HIBISKUS/PIEPRZ SYCZUAŃSKI 15

LEMONIADY NA BAZIE YERBY
MATENADA GRUSZKA 11

MATENADA JABŁKO 11

MATENADA GRANAT 12

MATENADA TRAWA CYTRYNOWA 12

MATENADA KOKOS 12

WINA DOMOWE
WINO BIAŁE 7/45
wino białe, półwytrawne z nutą białych polnych kwiatów, 
owocowy smak świeżości, litrowa karafka

WINO CZERWONE 7/45
wino czerwone, wytrawne, zawierające intensywny aromat jeżyn, 
morwy oraz nuty pieprzu, litrowa karafka

WINA ORMIAŃSKIE
KLASYCZNE ARENI 9/49
wino czerwone, wytrawne, aromat zdominowany przez czerwone 
owoce, idealne do mięsnych zakąsek i serów

RKACITELI 8/45
wino białe, półwytrawne, zawiera nuty tropikalnych cytrusów

ARENI PÓŁSŁODKIE 9/49
wino czerwone, półsłodkie, smak jest nasycony, pełny z 
odcieniami przypraw

SAPERAVI WYTRAWNE 9/49
wino czerwone, wytrawne, nasycone przyjemną cierpkością

POMEGRANATE SEMI DRY 12/69

wino czerwone, półwytrawne, o zbalansowanym smaku granatu 

ARENI PÓŁWYTRAWNE 49
wino czerwone półwytrawne, z nutą dojrzałej śliwy i jeżyn

MUSCAT 59
wino białe, wytrawne, orzeźwiające z gatunku winogron Muscat

ROSE 49
wino różowe, wytrawne, z nutą świeżej róży, truskawek, jeżyn i 
wiśni

SAPERAVI PÓŁSŁODKIE 49
wino czerwone, półsłodkie, zawiera wyraźną paletę owocowych 
smaków, komponuje się z mięsnymi potrawami i serami

POMEGRANATE SEMI SWEET 59
wino czerwone półsłodkie, o owocowym, ostrym, słodkawym 
smaku z wyraźnym orzechowym posmakiemBLACKBERRY 59
jeżynowe wino, półsłodkie z aromatem ormiańskiej jeżyny

CHERRY 59
wino wiśniowe, półsłodkie o ostro-słodkim smaku z lekką 
cierpkością wiśni

PLUM 59
wino śliwkowe, półsłodkie z wyczuwalną cierpkością nasion 
śliwki, idealne do kwaśnych deserów

STRAWBERRY 59
wino truskawkowe, półsłodkie lekki posmak ormiańskiej 
truskawki, komponuje się z ostrymi potrawami i serami

QUINCE 59
wino pigwowe z owocowym posmakiem, półsłodkie, idealne do 
białego mięsa

DOGWOOD 59
wino dereniowe, półsłodkie o mocnym owocowym smaku 

RASPBERRY 59
wino malinowe, półsłodkie, komponuje się z serami i ostrymi 
potrawami

NOYAN TAPAN 79
wino białe, wytrawne, przygotowane z gatunków winogron 
Kangun i Rkaciteli, wino klasy premium, butelka lakowana 
woskiem

HONEY 89
wino półsłodkie z czystego miodu pochodzącego z 
ekologicznych pasiek regionu Armavir, wino klasy premium

WINA GRUZIŃSKIE
TELAVURI WHITE DRY WINE 49
wino białe, wytrawne o słomkowym kolorze, doskonale pasujące 
do potraw mięsnych i warzywnych sałatek 

TELAVURI WHITE MEDIUM DRY 49
wino białe, półwytrawne idealnie pasuje do potraw warzywnych i 
sałatek, jak również do ciast i deserów 

TELAVURI RED DRY WINE 49
wino czerwone, wytrawne idealnie nadaje się do wszystkich 
rodzajów grillowanego mięsa 

TELAVURI RED MEDIUM DRY 49
wino czerwone, półwytrawne doskonale sprawdzi się z mocno 
przyprawionymi mięsnymi daniami

KAKHETI 49
wino białe, wytrawne z aromatem białych polnych kwiatów, smak 
zbalansowany z owocową świeżością

MARANI SAPERAVI 59
wino czerwone, wytrawne z mocno pikantnym bogatym 
aromatem owocowym

TSINANDALI 59
wino białe, wytrawne w bukiecie wyróżniają się nuty kwiatów, 
owoców tropikalnych i wanilii

GEMIERI 59
wino białe, wytrawne, z aromatem jeżyny, wiśni, żurawiny, lekko 
ziołowe

MUKUZANI 59
wino czerwone, wytrawne, nuty czekoladowe i tytoniowe łączą 
się z aromatem czarnego pieprzu i wanilii

QVERI SAPERAVI 59
wino czerwone, wytrawne z aromatem aronii, jałowca, liścia 
laurowego, pieprzu i gorzkiej czekolady

BRANDY ORMIAŃSKIE
TIGRANAKERT 3 8/70

3-letnie klasyczne ormiańskie brandy

TIGRANAKERT 5 10/80
5-letnie klasyczne ormiańskie brandy

ARAME 5 11
mocny dębowy aromat, kwiatowe nuty i elegancki bukiet

ARMINA 5 11

5-letnie brandy, wyczuwalne suszone morele, orzechy i wanilia

ARARAT 3 12
tradycyjne ormiańskie brandy z kwiatowo-owocowym aromatem 
dębu ARARAT 5 14
tradycyjne ormiańskie brandy z aromatem świeżego drewna 
przechodzącym w woń wanilii i cynamonu

GOLDEN 5 15
wyjatkowe brandy zawierające płatki naturalnego złota

GYUMRI  7 17

brandy z  nutami orzechowymi, leżakowane w regionie Gyumri

ANAHIT 10 18
starożytna ormiańska bogini brandy, dojrzewała 10 lat 

WÓDKI ORMIAŃSKIE
GOLDEN KARDINAL 10/99

wódka klasy premium z płatkami złota

BLACK KARDINAL 10/99

wódka ziołowa przygotowana na bazie średniowiecznej 
receptury

MORWA 10/99

pędzona z owoców białej jagody morwy, 50%

DEREŃ 10/99
pędzona z ekologicznego armeńskiego derenia, 50%

MORELA 10/99

pędzona z moreli z regionu Ararat, 50%

GRANAT 10/99

pędzona z owoców granatu z regionu Megri, 40%

JABŁKO 10/99
pędzona z ekologicznych jabłek, 50%

WINOGRONO 10/99

armeńska wersja czaczy, pędzona z białych winogron, 50%

PIWA ORMIAŃSKIE
BEZALKOHOLOWE 12
piwo o delikatnie goryczkowym aromacie, idealny izotonik na 
upalne dni 

KLASYCZNY LAGER 12
piwo dolnej fermentacji, delikatnie brzeczkowe, dedykowane do 
dań z wieprzowiny

ORYGINALNY LAGER 12
bardzo lekki, orzeźwiający, najlepiej komponuje się z daniami z 
drobiu 

PSZENICZNE 12
piwo o aromacie goździków, wysokonasycone, najlepsze do 
przystawek i lekkich dań

CIEMNE 12
piwo o delikatnie palonym, karmelowym aromacie, sprawdzi się 
w połączeniu z wołowiną i deserami

GORYCZKOWY LAGER 12
piwo charakterem zbliżone do IPY, z mocnym, chmielowym 
aromatem, poleca się na długie wieczory ze znajomymi

PIWA LANE
PILSNER URQUELL (0,5) 10
KOZEL CZERNY (0,5) 8
KOZEL LEZAK (0,5) 8
KSIĄŻĘCE ZŁOTE PSZENICZNE (0,5) 9

PIWA BUTELKOWE
LECH FREE 8
GROLSCH 9
KSIĄŻĘCE CZERWONY LAGER 9
KSIĄŻĘCE PORTER 9
KSIĄŻĘCE IPA 9

ALKOHOLE/SOFTY




