
ԱԽՈՐԺԱԿԻ ՀԱՄԱՐ
APPETIZERS

  Հաց Bread.............................................................................350

  Հումուս Hummus....................................................................550

  Աջիկա Adjiga (red pepper spread)........................................400

  Ախորժակ Akhorzhak (vegetables spread)..............................400
 
  Խավիար Khaviar (aubergin spread)........................................400

  Ձիթապտղի տեսականի Olive Assortment...................................400

  Խառը բանջարեղենային խորոված..................................................600
  Grilled Mixed Vegetables

  Տապակած սունկ կանաչիով.........................................................700
  Sautéed Mushrooms

  Պանրի տեսականի Cheese  Assortment.................................2800
  Չեչիլ, ռոկֆոր, ապխտած, լոռի,  այծի  պանիր,  հունական,
  հաց 
  Chechil, roquefort, smoked cheese, lori, goat cheese, feta,
  bread 

  Երշիկի տեսականի Meat Delicatessen....................................2800
  Բաստուրմա, ֆիլե, սալյամի,  խոզապուխտ,  սուջուխ,  հաց
  Basturma (Dried meat), fllet, salami, ham, sujukh, bread

  



ԱԽՈՐԺԱԿԻ ՀԱՄԱՐ
APPETIZERS

  Ֆիրմային տեսականի H&H House Assortment............4400
  Բաստուրմա, սուջուխ, չեչիլ (պանիր), ապխտած պանիր,ռոկֆոր, բազուկ,   
գազար, թթվի տեսականի, մրգեր (սեզոնային), ախորժակ, հումուս, ձիթապտուղ, 
աջիկա, սմբուկի խավիար, հաց
  Basturma (dried meat), sujukh, chechil(arm string cheese),      
smoked   cheese,  roquefort,   beetroot,   carrot,   pickle
assortment, fruits (seasonal), akhorzhak,  hummus,  olives,       
bread

  Թարմ բանջարեղենի տեսականի մածունի սոուսով......1700
  Fresh Vegetable Platter with Arm Yogurt Sauce
  Բրոկոլի, բազուկ, գազար, վարունգ, պղպեղ, նեխուր, սոխ 
  Broccoli, beet, carrot, cucumber, pepper, celery, onion

  Ավելուկ լավաշով Lavash Sorrel....................................750 
  Լավաշ, ավելուկ, սխտոր, ընկույզ, սոխ
  Lavash (arm bread), sorrel, garlic, walnut, onion
   
  Բրուսկետա լոլիկով.......................................................450
  Tomato Bruschetta

  Բրուսկետա աղացած ձիթապտղով................................600
  Minced Olive Bruschetta

  Բրուսկետա պանիրով ու կանաչիներով.........................550
  Cheese with Greens Bruschetta

ԱՊՈՒՐ/ SOUP

   Ավելուկով ապուր Sorrel Soup....................................900
  Ավելուկ, աղացած ձավար, կարտոֆիլ, կարագ, ձիթապտղի ձեթ,  սոխ, 
      սխտոր, ալյուր
  Sorrel,  minced  grain,   potato,   butter,  olive oil,  onion,
  garlic, flour
 
   Դդմապուր Pumpkin Soup...........................................700
  Դդում,  գազար,  կոկոսի   կաթ,  կարագ,  ձիթապտղի ձեթ,
   սոխ, սխտոր, կարի
  Pumpkin,  carrot,  coconut  milk,  butter,  olive oil,  onion,
  garlic,  curry

   Ֆիրմային ապուր House Special Soup...................................800 
  Բազուկ,  բրոկոլի,  լոլիկ,  կարմիր պղպեղ,  սոխ,  նեխուր,  
      մաղադանոս, գազար, ծաղկակաղամբ, կոճապղպեղ
  Beet,  broccoli,   tomato,   red   pepper,   onion,  celery,
  parsley, carrot, cauliflower, ginger

ՍԵՆԴՎԻՉ / SANDWICH

   Պանրով սենդվիչ Cheese Sandwich ......................................900
  Մանանեխ,  հազար,  թթու վարունգ, պանիր, պղպեղ
  Mustard, lettuce, pickle, cheese, pepper
 
   Վեգետա սենդվիչ Vegan Sandwich........................................700
  Լոբի,   գազար,   բազուկ,  սոխ,   հազար,  լոլիկ,   սունկ
  շամպինյոն, եգիպտացորեն
  Bean,    carrot,   beet,    onion,   lettuce,    tomato, 
  mushroom   champignon,   corn

   Սալյամիով սենդվիչ Salami Sandwich.....................................900
  Սալյամի, սպանախ, լոլիկ, մանանեխ, թթու վարունգ
  Salami, spinach, tomato, mustard, pickles


