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PRZYSTAWKI
CZIPSY Z LAWASZU 8
prażony lawasz na oliwie podawany 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, podawany w lawaszu

OGÓRKI Z CHILI 10
przystawka ze świeżego, zielonego ogórka z dodatkiem 
prawdziwej oliwy, czosnku, chili i ormiańskich ziół

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 tzatziki

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

SZOARMA Z SEREM DOJRZEWAJĄCYM 25
kurczak grillowany, świeże warzywa i zioła oraz niebieski ser 
pleśniowy, podajemy w lawaszu i sosem tzatziki

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

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

BRTUĆ WOŁOWINOWY Z GRUSZKĄ 24
świeżo mielona wołowina z mozzarellą, sałatką kuskus, 
karmelizowanymi gruszkami, podajemy w lawaszu z sosem 
adżiga

BRTUĆ SMBUK 26
świeżo mielona wołowina z grillowanym bakłażanem i surówką 
zawinięta w lawasz, podajemy z sałatką kuskus oraz adżigą

BRTUĆ ARTASZAT 26
nasza oryginalna wołowina z domowymi frytkami w środku, 
podajemy w lawaszu z sałatką wiosenną i sosem adżiga

CHINKALI 22
Wasze ulubione sakiewki ze świeżo mielonym mięsem i 
przepysznym bulionem w środku, tylko u nas z ziołami i śmietaną 

CHINKALI GYUMRI 22
podajemy w 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 z pieczywem oraz sosem 
czosnkowym z miętą

WEGETARIAŃSKIE
HUMMUS 12
klasyczny ormiański hummus podawany z pieczywem 

LOBI 14
tradycyjna ormiańska sałatka z zielonej fasolki szparagowej, 
świeżych pomidorów, czosnku i bukietu aromatycznych ziół 

CHACZAPURI IMERULI 19
chaczapuri w wersji ormiańskiej, drożdżowy placek z serowym 
nadzieniem, podawany z sosem adżiga

BRTUĆ BAKŁAŻANOWY 24
ser kaukaski, pieczony bakłażan, pieczona czerwona papryka i 
surówka zawinięte w tradycyjny ormiański lawasz, podajemy z 
sosem adżiga

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

HALLOUMI Z FIGĄ 26
grillowany ser halloumi, cukinia, sałatka, domowy mus z figi, 
podawany w lawaszu 

HERBATY MROŻONE
KLASYCZNY CAYKUR 8
drobno zmielony caykur, najwyższej jakości czarna herbata

CZARNE LICZI 9

chińska czarna herbata o słodkawym smaku owoców lichee

ZIELONY KAKTUS 9
herbata zielona, trawa cytrynowa, kwiaty pomarańczy, aromat 
opuncji

ZIELONA Z GRANATEM  9
herbata zielona, kawałki granatu, trawa cytrynowa, kwiatki 
granatu

ZANZIBAR 9
zielony rooibos, plasterki cytryny, pieprz, goździki, kawałki 
mango, imbiru, cynamonu, wanilii, kwiatki róży oraz kaktusa

OOLONG MORELOWY 14
herbata oolong, morele, nuty słodko-kwaśnych owoców

OOLONG MLECZNY 14
herbata oolong, wyczuwalne mleczne nuty, słodka w smaku

Nie stosujemy konserwantów ani mrożonek, 
wszystkie dania są przygotowywane na 

miejscu, bez użycia półproduktów, nasze 
pieczywa są świeżo wypiekane według 

tradycyjnych przepisów

KAWY
ESPRESSO 4

ICED ESPRESSO 5
AMERICANO 7

WHITE AMERICANO 8
ICED ESPRESSO TONIC 9

VEGAN ICED COFFEE 12
AFFOGATO 12

LATTE MACCHIATO 13

ICED COFFEE CON PANNA 13
DALGONA ICED COFFEE 15

FRAPPE 18

KAWY PO ORMIAŃSKU
KLASYCZNA W TYGIELKU 7

CHILLI 8

KARDAMON 8
CYNAMON 8

ANYŻ 8

COLD MASALA
BLACK CARDAMOM 11
pepsi, kardamon, cynamon, goździki, sok z limonki

WHITE CINNAMON 11
7up, cynamon, sok z cytryny, goździki, anyż, mięta

BLACK ANISE 11
pepsi, anyż, sok z cytryny, mięta

KARDAMON BAMBUS 15
orzeźwiająca zielona herbata, owocowe nuty, posmak kardamonu

SŁONY KARMEL 15
czarna herbata o smaku karmelu z nutą soli

BIAŁA IMBIROWO-CYTRYNOWA 15
biała herbata, imbir, trawa cytrynowa, kwiat pomarańczy, 
pikantna herbata zielona

KOKOSOWA ICED MATCHA 16
zielona herbata organiczna matcha z mlekiem i nutą kokosa

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

LULA KEBAB 29
prawdziwy kebab ze świeżomielonej wołowiny, podajemy z 
grillowanymi ziemniaczkami, lawaszem, sałatką wiosenną i 
sosem adżiga

UCZTA ORMIAŃSKA Z KURCZAKA 49
tradycyjny ormiański szaszłyk z marynowanego kurczaka dla 
dwóch osób, podajemy z lawaszem, świeżymi ziołami, czerwoną 
cebulką, sałatką wiosenną, sosem adżiga oraz tzatziki

UCZTA ORMIAŃSKA Z KHOROVACEM 59
oryginalny szaszłyk ormiański z marynowanej w czerwonym winie 
wieprzowiny, podajemy z lawaszem, świeżymi ziołami, cebulką, 
sałatką wiosenną i zestawem sosów, idealny dla dwóch osób

PIWA BEZALKOHOLOWE
LAGER 0,33l 7
LIMONKA 0,33l 8

GRANAT I ACAI 0,33l 9
ANANAS I GUAWA 0,33l 9

POMELO I GREJPFRUT 0,33l 9
MARAKUJA I MELON 0,33l 9

ARMENIAN LAGER 0,5L 12

PIWA Z LEMONIADĄ  (2%)
SHANDY LEMON 0,5l 9
SHANDY STRAWBERRY MARGARITA 0,5l 9

SHANDY MOJITO 0,5l 9
SHANDY SPRITZ 0,5l 9

ZABIERZ NASZE PRODUKTY DO DOMU

MIODOWNIK
domowy ormiański miodownik z dodatkiem 
prawdziwego miodu, według starego rodzinnego 
przepisu naszej szefowej kuchni
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SOFTY
WODA 4
PEPSI, MIRINDA, 7UP, SCHWEPPES 5

SOKI NATURALNE 5

KOMPOT SZEFA KUCHNI 6
KOMPOT ORMIAŃSKI Z GRANATU 7

SOKI NATURALNE Z ARMENII 8
LEMONIADY Z GRUZJI 0,5l 8

RED BULL 10

WODA BORJOMI Z GRUZJI 15

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

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

TIGRANAKERT 5 10/80

ARAME 5 11

ARMINA 5 11

ARARAT 3 12

ARARAT 5 14

GOLDEN 5 15

GYUMRI  7 17

ANAHIT 10 18

WÓDKI ORMIAŃSKIE
GOLDEN KARDINAL 10/99

BLACK KARDINAL 10/99

MORWA 10/99

DEREŃ 10/99

MORELA 10/99

GRANAT 10/99

JABŁKO 10/99

WINOGRONO 10/99

PIWA BECZKOWE
PILSNER URQUELL 0,5l 10

KOZEL CZERNY 0,5l 8

KOZEL LEZAK 0,5l 8
KOZEL REZANY 0,5l 8

KSIĄŻĘCE ZŁOTE PSZENICZNE 0,5l 9

PIWA BUTELKOWE
GROLSCH 9

KSIĄŻĘCE 0,5l 9
do wyboru: ipa, czerwony lager, porter

PIWA ORMIAŃSKIE
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, mocny chmielowy aromat

Mamy dla Was coś wyjątkowego. W spiżarni 
Ormiańskiej produkujemy domowe butelkowane 
oranżady na bazie naturalnych syropów własnej 

produkcji. Bez konserwantów i sztucznych 
barwników. 

Szukasz klasycznych drinków i alkoholi? Poproś o 
kartę alkoholi. Mamy na barze ponad 250 trunków.

WINA ORMIAŃSKIE
KLASYCZNE ARENI 9/49

wino czerwone, wytrawne, aromat zdominowany przez czerwone 
owoce, idealne do mięsnych zakąsek i serów

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

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

HANDMADE
LEMONIADA MANGO 11
LEMONIADA MARAKUJA 11

LEMONIADA ARBUZ 12
LEMONIADA ZIELONY BANAN 12

LEMONIADA GRANAT 12

LEMONIADA WATA CUKROWA 12
LEMONIADA FRANCUSKA WANILIA 12

LEMONIADA KWIAT CZARNEGO BZU 12
WYCISKANY SOK Z POMARAŃCZY 0,3l 13

WYCISKANY SOK Z GREJPFRUTA 0,3l 13

MATENADA NA BAZIE YERBY 11
yerba mate na zimno ze świeżo wyciskanym sokiem z cytryny

NATURALNA ORANŻADA (BUTELKA) 19
przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe napoje na bazie 
naturalnych syropów, nawiązujące do magicznych smaków 
Kaukazu

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

ZAMÓW NASZE DANIA NA WYNOS

AUTORSKIE DRINKI (1  LITR)
BLUE CURAÇAO 39
na bazie likieru z gorzkich pomarańczy z wysp Antyli

TRIPLE SEC 39
na bazie likieru z suszonych skórek pomarańczy

ANANAS COMOSUS 39
słodko-kwaśny drink na bazie likieru z suszonego ananasa

STRAWBERRY SHINE 39
słodki truskawkowy drink idealny na letnie wieczory 


