Restauracja Ormiańska

PRZYSTAWKI

Brtuć z grzybami

Mały Brtuć

Brtuć z wołowiną z serem i sosem grzybowym z borowików,
podajemy z sałatką tabule.

25 ,-

14 ,-

Szybka przekąska z serem kaukaskim, świeżą sałatką, zawinięta
w tradycyjny lawasz.

Brtuć z sosem kaparowym

Lawasze szt.
8 ,-

Ulubiony przysmak erywańskich restauracji, autorska mieszanka
serów w lawaszu wysmarowana masłem klarowanym. Tak dobre jak
tłuste.

Brtuć z wołowiną z doskonałym sosem kaparowym na
śmietanie i musztardzie Dijon podajemy z sałatką tabule i
sosem adżika.

23 ,-

Brtuć z orzechami włoskimi

Hummus z czipsami
15 ,-

Słoik klasycznego hummusu czyli pasty z ciecierzycy, z sosem
tahini z dodatkiem czipsów z lawasza wypiekanych w piecu na
oliwie z oliwy.

Brtuć z wołowiną z autorskim sosem z mielonych orzechów
włoskich i oliwy z pierwszego tłoczenia. Podajemy z sałatką
tabule i sosem adżika.

23 ,-

DANIA KLASYCZNE

ZUPY

Shoarma

Zupa dnia
11 ,-

Codziennie nowa zupa dnia z naturalnych składników na
domowym bulionie.

Grillowany kurczak z ziołami i warzywami, także w wersji na
ostro z papryką jalapeno z sałatą zamiast kapusty. Podajemy w
lawaszu z sosem tzatziki.

21 ,-

Shoarma z Tahini

Charczo
13 ,-

Gęsta zupa gulaszowa z mięsem, ryżem i orzechami oraz
lawaszem także w wersji na ostro z sosem chilli.

Gulasz po ormiańsku

Grillowany kurczak i świeże warzywa z dodatkiem domowego
sosu tahini z sałatą zamiast kapusty. Podajemy w lawaszu z
tzatzikami.

24 ,-

Shoarma z suszonymi pomidorami i parmezanem

19 ,-

Tradycyjny gulasz wołowy, przygotowany według przepisu
anatolijskich Ormian, z ziemniakami, brukselką, wołowiną
i marchewką.

Grillowany kurczak i świeże warzywa z dodatkiem suszonych
pomidorów i sera twardego podpuszczkowego, leżakującego
w solance. Podajemy w lawaszu z tzatzikami.

24 ,-

Lula Kebab

BRTUĆ SPECJALNOŚĆ ORMIAŃSKIEJ
Brtuć klasyczny
Świeżo mieloną wołowinę z mozzarellą, podajemy w lawaszu
z sałatką tabule i adżiką. Dostępny również w wersji na ostro
z jalapeno.

23 ,-

24 ,-

29 ,-

Kaszotto z szarpaną wołowiną
Kaszotto z kaszy pęczak, gotowana na bulionie i białym winie.

Brtuć z gruszką
Świeżo mieloną wołowinę z mozzarellą, sałatką tabule
i karmelizowaną gruszką, podajemy z lawaszu i sosem adżika.

Grillowana, świeżo mielona wołowina według autorskiego
przepisu, z sałatką, lawaszem i sosem adżika. Poznaj smak
prawdziwego kebaba.

24 ,-

Czebureki z mięsem
Tradycyjne danie kuchni tatarskiej, smażone pierogi z mięsem z
sosem tzatziki.

24 ,-

Kanapka szefa kuchni z szarpaną wołowiną
Szarpana wołowina kavurma w świeżo wypiekanym pieczywie,
w autorskim sosie musztardowym ze świeżymi warzywami.

Konfitura z orzechów włoskich

25 ,-

19 ,-

Konfitura z orzecha włoskiego, produkowana w Armenii
z całych orzechów włoskich.

Uczta Ormiańska
Grillowany karczek marynowany w czerwonym winie i
autorskim zestawie przypraw z cebulą i świeżymi ziołami z
dodatkiem pieczonych ziemniaków, sałatki, ormiańskiego
lawaszu i dwoma sosami (tzatziki i adzika).

49 ,-

ORYGINALNE KOMPOTY I NEKTARY
Kompot z granatu (Armenia) 1l
16 ,-

Oryginalny kompot z granatu prosto z Armenii.

Kompot z jeżyn (Armenia) 1l

DANIA WEGETARIAŃSKIE

16 ,-

Oryginalny kompot z jeżyn prosto z Armenii.

Kaszotto z serem kaukaskim
Ekologiczna kasza pęczak, gotowana na białym winie i
warzywnym bulionie z marchewką, cebulką, owocami granatu i
dodatkiem
słonego
sera
kaukaskiego.
Doskonałe
wegetariańskie połączenie.

19 ,-

Kompot z pigwy (Armenia) 1l
16 ,-

Oryginalny kompot z pigwy, prosto z Armenii.

Kompot z rokitnika (Armenia) 1l

Halloumi z grilowaną papryką
Danie w stylu greckich Ormian. Smażona na oliwie papryka
z grillowanym serem halloumi, ziołami, sałatką, cebulką
w lawaszu.

25 ,-

16 ,-

Oryginalny kompot z rokitnika, prosto z Armenii.

Sok z granatu 100% (Gruzja) 1l
22 ,-

Gruziński sok z granatu.

Halloumi z tahini
Danie w stylu greckich Ormian. Smażona na oliwie papryka z
grillowanym serem halloumi, ziołami, sałatką, cebulką w
lawaszu z dodatkiem sosu z prażonego sezamu.

25 ,-

Sok z granatu i derenia 100% (Gruzja) 1l
22 ,-

Gruziński sok z granatu i derenia.

DESERY

Sok z granatu i jeżyn 100% (Gruzja) 1l

Miodownik

Gruziński sok z granatu i jeżyn.

Domowy ormiański miodownik z dodatkiem prawdziwego
miodu, według starego rodzinnego przepisu naszej szefowej
kuchni. Legenda głosi, że nasi klienci potrafili przejechać
ponad 100 km tylko dla niego!

Pachlawa
Mocno miodowa ormiańska pachlawa z migdałem. Spiesz się
spróbować, bo szybko znika.

10 ,-

DODATKI
9 ,-

Nasza autorska Adzika w słoiku 250 ml
12,-

Nasz oryginalny sos na bazie pomidorów i papryki
z ormiańskimi ziołami.

PRZETWORY

Nasze domowe Tzatziki w słoiku 250 ml

Grillowane Warzywa 1l
Grillowane ormiańskie warzywa w marynacie.
prosto z Armenii.

22 ,-

12 ,-

Domowy sos jogurtowy z ogórkiem, czosnkiem i miętą.
Oryginalne,

Okra marynowana 680 ml
Marynowana okra z liściem laurowym i pietruszką. Oryginalne,
prosto z Armenii.

19 ,-

Domowy Hummus w słoiku 250 ml
20 ,-

12 ,-

Satsebeli (Gruzja) 360 ml

Imam Bayaldi
Tradycyjny kawior z bakłażana z pomidorami, papryką i
czosnkiem. Oryginalny, prosto z Armenii.

Słoik autorskiego hummusu, czyli pasty z ciecierzycy z sosem
tahini.

19 ,-

Sos na świeżych, gruzińskich jeżynach, bez konserwantów,
barwników i środków ulepszających.

19 ,-

Ketchup Gruziński 360 ml
Kawior z bakłażana
Kawior z bakłażana z marchewką i czerwoną papryką.
Oryginalny, prosto z Armenii.

Konfitura z malin
Konfitura z malin prosto z Armenii.

19 ,-

Gruziński keczup, 100% ze świeżych pomidorów,
konserwantów, barwników i środków ulepszających.

bez

19 ,-

Tkemali 360 ml

19 ,-

Gruziński sos z czerwonych śliwek, bez konserwantów,
barwników i środków ulepszających.

19 ,-

