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

Դդմապուր

Pumpkin

Soup....................................900

Ավելուկ, աղացած ձավար, կարտոֆիլ, կարագ, ձիթապտղի ձեթ, սոխ,
սխտոր, ալյուր
Sorrel, minced grain, potato, butter, olive oil, onion,
garlic, flour

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

ՊԱՍՏԱ
PASTA

Բանջարեղենով

Vegetable

Penne.............................1900

Պղպեղ, գազար, բազուկ, ձիթապտուղ, լոլիկ, ռեհան
Pepper, carrot, beet, olive, tomato, basil

Պենե

Պեստո

Penne

Pesto.........................................1800

Պեստո, պարմեզան, ծիտրոն, սամիթ
Pesto, parmesan, savory, dill

Պենե մածունով Penne with Arm Yogurt.....................1600

Մածուն, սխտոր
Arm yogurt, garlic

Պենե մանանեխ Penne Mustard ................................1800

Սոխ, սխտոր, ֆիլե, մանանեխ, սպիտակ գինի, սերուցք,
սամիթ, ծիտրոն
Օnion, garlic, fillet, mustard, white wine,
dill, savory

cream,

ՄՍԱՅԻՆ ՈՒՏԵՍՏ
MEAT DISHES

Հորթի միս կոկոսի կաթով Beef with Coconut Milk.....2600

Տավարի միս, իմբիր, սխտոր, չիլի պղպեղ, ծիտրոն, սոյայի
սոուս, կոկոսի կաթ
Veal, ginger, garlic, chili pepper, savory, soy sauce,
coconut milk

Հորթի միս բրոկոլիով Beef with Broccoli..................2800

Տավարի միս, սխտոր, համեմի սերմ, կարմիր պղպեղ, սոխ,
բրոկոլի, մեղր, սև պղպեղ
Veal, garlic, coriander, red pepper, onion, broccoli,
honey, black pepper

Հավի միս կարիով և մեղրով Honey Curry Chicken.....1900

Հավի կրծքամիս, թթվասեր, սխտոր, կարի, մեղր, շաֆրան
Chicken breast, sour cream, garlic, curry, honey, shafran

Հավի

միս

իմբիրով

Ginger

Chicken............................1800

Հավի կրծքամիս, քրքում, կարի,
սխտոր, թթվասեր,
իմբիր, համեմի սերմ
Chicken breast, turmeric, curry, garlic,
sour cream,
ginger, coriander

Հարիսա

Harisa...........................................................900

Ձավար, հավի միս, կարագ
Groats, chicken, butter

Խավարտ Side.....400

Կարտոֆիլ գյուղական, տապակած բանջարեղեն, բրինձ

Potato à la provençale, Sautéed Vegetables, Rise

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՈՒՏԵՍՏ
VEGETARIAN DISHES

Կարտոֆիլ գյուղական Potato à la provençale.............600

Կարտոֆիլ, աղ, սև պղպեղ, սամիթ, համեմի սերմ
Potato, salt, black pepper, rosemary, coriander

Կարտոֆիլ

լցոնած

Stuffed

Potato...............................800

Կարտոֆիլ, սերուցք, ձիթապտուղ, չեդեր պանիր, կանաչի
Potato, cream, olive, cheddar cheese, greens

Շվեյցարական(վառարանի

մեջ)

Swiss

(Oven

Baked).1800

Սոխ, պանիր, սամիթ, ռեհան, ծիտրոն, կարտոֆիլ, սունկ, ձեթ, աղ,
սև պղպեղ, կարմիր բիբար
Onion, cheese, dill, basil, savory, potato, mushroom, oil,
salt, black pepper, red pepper

Բրինձով և չրերով փլավ Rice with dried fruits............1100

Բրինձ, չամիչ, սալորաչիր, ծիրանաչիր, կարագ
Rice, raisin, prune, dried apricot, butter

Ֆիրմային.
Խառը
բանջարեղենային
Special. Mixed Grilled Vegetables

խորոված............1400

Պղպեղ, սմբուկ, լոլիկ, սոխ, ռեհան, ծիտրոն, զեյթունի ձեթ, իմբիր, սև պղպեղ,
աղ, ձեթ
Pepper, eggplant, tomato, onion, basil, savory, օlive
oil, ginger, black pepper, salt, oil

ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՈՒՏԵՍՏ
VEGETARIAN DISHES

Տապակած եղինջ Sautéed Nettle..............................1100

Եղինջ, կարագ, սոխ, մածուն, սխտոր
Nettle, butter, onions, arm yogurt, garlic

Տապակած սիբեխ Sautéed Sipekh (Falcaria)............1100

Սիբեխ, սխտորով մածուն, սոխ
Falcaria, arm yogurt with garlic, onion

Տապակած ավելուկ Sautéed Sorrel ..........................1300

Ավելուկ, սխտորով մածուն, սոխ
Sorrel, arm yogurt with garlic, onion

Տապակած սպանախ Sautéed Spinach.......................1000

Սպանախ, կարագ, սոխ, մածուն, սխտոր
Spinach, butter, onion, arm yogurt, garlic

Պասուց տոլմա Bean Dolma.......................................550

Կաղամբ, լոբի, սիսեռ, ոսպ, ձավար, համեմ, ձեթ, աղ,
սև պղպեղ
Cabbage, beans, pea, lentil, groats, cilantro, oil, salt,
black pepper

Ֆիրմային. տապակած բանջարեղեն մեղրով.....................1800
Special. Vegetable Honey Wok

Բրոկոլի, գազար, սոխ, շամպինյոն, պղպեղ, լոլիկ, բազուկ,
մեղր, բալզամիկ, ռեհան
Broccoli, carrot, onion, champignon, pepper, tomato,
beet, honey, balsamic, basil

