
მენიუ
ტიფლის ვერანდა





საუზმე

ტიფლის ვერანდას საუზმე                                                        

ამერიკული საუზმე                                                             

ბრიტანული საუზმე

საერთაშორისო საუზმე

ომლეტი სუჯუკით

ომლეტი ბოსტნეულით, სალიამითა და ყველით

ომლეტი ბოსტნეულით და  ყველით 

ბენედიქტი 

მენემენ 

ქროქუ მადამ

კვერცხი ფლორენციულად

...................................  59.50

.............................................. 35.50

.............................................  25.50

.......................................  23.00

..............................................  19.00

......  13.50

.......................  12.90

.........................................................  14.50

.............................................................  13.50

.....................................................  13.00

...................................  12.00

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



წვნიანი

ტყის სოკოს კრემ-სუპი

პომიდვრის კრემ-სუპი

ქათმის ტრადიციული წვნიანი

ქათმის წვნიანი ატრიით

.....................................  12.50

......................................  12.50

............................  11.50

...................................  11.50

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



სალათი

შეფის სალათი

სალათი „ცეზარი“ კრევეტებით

სალათი „ცეზარი“ ქათმით

ტროპიკული სალათი

ბერძნული სალათი

მწვანე სალათი

ქართული სალათი ნიგვზით

ქართული სალათი

................................................  31.50

.........................  27.50

...............................  21.50

.......................................  17.00

..........................................  16.50

...............................................  15.50

..............................  15.50

...........................................  13.00

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



საწყისი 
ცივი კერძები

წითელი ხიზილალა 

ევროპული ყველის ასორტი

ქართული ყველის ასორტი

კარპაჩო 

არტიშოკი

ფხალის ასორტი

ნადუღი

მჭადის ბრუსკეტა

ბრუსკეტა

მშრალი ჯაჯიკი

შემწვარი ბადრიჯანი ზითუნის ზეთით

ყველის ბურთულები

შაკშუკა 

ატომ მეზე 

ჰუმუსი

შეკმაზული ჭარხალი

...........................  60.00

...............  55.00

................  30.00

.........................................  23.50

........................................  22.00

...............................  21.00

..........................................  17.00

...........................  17.00

.......................................  15.00

................................  13.00

..  15.00

.........................  15.00

..........................................  15.00

.......................................  15.00

............................................  15.00

.........................  15.00

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



ცხელი
აპეტაიზერები

კრევეტები საფანელში

შემწვარი კრევეტები 

ელარჯის ბურთულები ბაჟეს სოუსით

კარტოფილი მექსიკურად 

კარტოფილი ფრი

..................................  27 .00

....................................  25.00

..............  23.00

..............................  12.00

.........................................  10.00

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



ძირითადი კერძები
ხბო და საქონელი

რიბაი სტეიკი

საქონლის ველინგტონი

სერფი და ტორფი

ხბოს ბეჭი

საქონლის ხორცის მედალიონები

საქონლის ანტრიკოტი

სიმიტ-ქებაბი 

ხორცის ბურთულები

საქონლის შნიცელი 

ხბოს მწვადი

ხბოს ჩაშუშული 

ხბოს ოჯახური 

.......................................  75.00

........................  53.00

................................  50.00

............................................  50.00

...........  49.00

...........................  45.00

.......................................  39.00

.............................  32.00

...............................  32.00

.......................................  28.00

...................................  27.00

....................................  23.00

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



.......................  75.00

......................  65.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27.00

ღორი

ცხვრის ნეკნები 

ცხვრის ბარკალი

ცხვარი

ღორის მწვადი  

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



......................................  28.00

..............................................  24.00

........................................  21.00

......................................  20.00

ქათამი

ქათმის შნიცელი

შქმერული 

ქათმის მწვადი 

ქათმის ჩხირები 

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



ზღვის 
პროდუქტები

ნორვეგიული ორაგული მწვანილებით

გრილზე შემწვარი ორაგული

სამეფო კრევეტები

რვაფეხა   

სამეფო კრევეტები საფანელში  

...............  55.00

...........................  49.00

.......................................  45.00

......................................................  45.00

.......................  42.00

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



პიცა

პიცა ორაგულით

პიცა „4 ყველი“

პიცა პეპერონი

პიცა მიქსი

პიცა მარგარიტა 

......................  34.00

......................  32.00

........................  30.00

 ..............................  29.00

......................  25.50

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



პასტა

სპაგეტი

სპაგეტი სოკოს სოუსით

სპაგეტი ბოლონიურად 

შავი სპაგეტი ზღვის პროდქუტებით

პენე კარბონარა

ტალიატელე ნაპოლეტანა 

..................................................  15.00

............................  20.00

 .............................  25.00

............  29.00

......................................  24.00

..........................  21.00

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



ცომეული

11-საათიდან -18 საათამდე

...............................  24.50

...............................  19.90

.............................................  14.00

მეგრული ხაჭაპური

იმერული ხაჭაპური 

ლობიანი 

ქაბაბი  

აჭარული ხაჭაპური

ფენოვანი ხაჭაპური

ხინკალი 

.................................................  14.00

...............................  10.00

..............................   7.00

...............................................   2.00

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



დესერტი

სეზონური ხილის თეფში

ტირამისუ 

ჟოლოს ჩიზქეიქი 

პროფიტეროლი 

ვაშლის შტრუდელი

ბრაუნი 

კრემ ბრულე 

ფრანგული სუფლე

ბრინჯის პუდინგი ნაყინით

..................  32.00

......................................  14.50

.............................  14.50

..............................  14.50

.........................  14.50

..........................................  14.50

..................................  14.50

..........................  14.50

...............  14.50

Lorem ipsum

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



ნაყინი

ნაყინის მიქსი ხილით

ვანილის ნაყინი

შოკოლადის ნაყინი

მარწყვის ნაყინი

ფისტას ნაყინი

ლიმონის ნაყინი

.................  9.50

..........................  8.50

.....................  8.50

.........................  8.50

...........................  8.50

.........................  8.50

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



სასმელი



www.grandgloria.ge

has never 
been so 
close

Luxury
to the Sea...

BLACK SEA, BATUMI, GEORGIA

TIFLIS PALACE, TIFLIS VERANDA AND THE GRAND GLORIA HOTEL ARE PROPERTIES OF LLC GLORIA



ყავა

.................................................  10.50

....................................................    8.90

.........................................  11.90

 ....................................................    8.90

...................................................  12.50

........................................................  12.50

..........................................................  15.90

...........................................  10.50

............................................    8.90

.......................................  15.50

...................................................  10.90

...................  15.50

.......................................  13.90

.......................................  17.50

...........................................  17.60

ამერიკანო

ესპრესო

ორმაგი ესპრესო

მაკიატო

კაპუჩინო

ლატე

მოკა

უკოფეინო ყავა

თურქული ყავა

ცხელი შოკოლადი

ცივი ყავა

ცივი ყავა ნაყინით და ბეილისით

ცივი ყავა ნაყინით

ირლანდიური ყავა

ფრანგული ყავა

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



ჩაი

დასაყენებელი ჩაი

ინგლისური საუზმე 

ერლ გრეი

ჟასმინის ჩაი

ასამ მელინგი

პიტნის ჩაი

ხილის ჩაი

მწვანე ჩაი

...................................  6.50

................................................  6.50

............................................  6.50

...........................................  6.50

..............................................  6.50

...............................................  6.50

 ...............................................  6.50

.........................................  12.00

..............................................  12.00

..............................................  12.00

..........................................  12.00

..............................................  12.00

ასამ მელინგი

ერლ გრეი

მწვანე ჩაი

ჟასმინის ჩაი

ხილის ჩაი

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



გამაგრილებელი 
სასმელები

 

.

წყალი

გაზიანი წყალი

სახლის ლიმონათი 

(ლიმონი,კივი, ფორთოხალი,მარწყვი)

კოკა-კოლა

კოკა-კოლა ზერო

ფანტა

სპრაიტი

ტონიკი

რედ ბული

..........................................    4.90

...............................    4.90

.........................  15.50

 ....................................    5.90

............................    5.90

...........................................    5.90

........................................    5.90

.........................................    6.50

.....................................  12.90

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



ფრეში

აპერატივი

1L.100ml

50ml

.................  10.00

.........    8.50

...........    9.50

ვაშლის ფრეში

ფორთოხლის ფრეში

გრეიფუტის ფრეში

მარტინი ბიანკო

მარტინი მშრალი

მარტინი როსო

აპეროლი

კამპარი

......  11.90  ...   85.00

.....  11.90  ... 105.00

.......  11.90  ...   85.00

...............  12.00  ... 105.00

.................  19.80  ... 205.00

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



ლუდი

330ml

ჰეინეკენი

კორონა

ბუდვაიზერი

კრომბახერი

სტელა არტუა

ეფეს პილსნერი

ნატახტარი

ნებისმიერი ლუდი

+ კარტოფილი ფრი

ნებისმიერი ლუდი 

+ ქათმის ჩხირები

...............................    9.50

..................................  10.50

............................    8.50

............................  11.50

..........................    9.00

.......................    8.00

..............................    7.50

........................  15.00

 

..........................  25.00

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



არაყი

280.00

310.00

135.00

145.00

125.00

130.00

150.00

1L.0.7L.0.5L.50ml

120.00

100.00

100.00

 7.50

..........  15.00

........  11.50

...........  11.50

..........  11.50

..................  10.50

 ................    7.00

  ..    7.50

.........    7.00

...............  17.90

......................  19.90

65.00

75.00

60.00

120.00

120.00

ბელუგა

გრეი გრუსი

აბსოლუტი ბლუ

აბსოლუტი კურანტი

ფინლანდია

ფინლანდია ქრემბერი

ტეკირდა რაქი 

ტრაკუა

ტეკირდა გოლდ

ტეკირდა რაქი 

საბლაჟი

იენი რაკი ალა

იენი რაკი

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



ვისკი

1L.0.7L.0.5L.50ml

135.00 220.00

720.00

500.00

450.00

295.00.........  21.50

......................  12.00

18.90

44.50

92.50

.............  15.50

..............  12.50

........  47.50

.........................  45.90

 .........  12.50

...  20.50

 .........  24.90

19.90

......................  12.50

...........................  22.50

ჯეკ დენიელსი სინგლ 

ბარელი

ჯეკ დენიელსი

ჩივას რეგალი 12 წ. დაძველების

ჩივას რეგალი 18 წ. დაძველების

ჩივას რეგალი 21 წ. დაძველების

ჯონი ვოკერი ბლექი

ჯონი ვოკერი რედი

მაკალანი 12 წ. დაძველების

ლაგავულინი

ბალანტაინს ფაინესტი 
12 წ. დაძველების

გლენფიდიჩი 12 წ. დაძველების

გლენმორანჟ ლასანტა

გლენფარკლასი 8 წ. დაძველების

ჯონ ჯეიმსონი

ტალისკერი

270.00

490.00

260.00

130.00

220.00

350.00

240.00

240.00

180.00

250.00

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



ჯინი, რომი,
ტეკილა

1L.0.7L.50ml

150.00

145.00

195.00

150.00

150.00

115.00

170.00

235.00

255.00

165.00

370.00

320.00

.................  11.50

....................  10.50

.....................................  10.50

...  13.90

....  13.50

.............................  12.50

..................  12.90

..................  15.50

...................  16.50

..................................  12.50

....................  30.50

..............  25.90

ბაკარდი ბლანკო

ბაკარდი ბლექი

შტრო

კაპიტან მორგანი გოლდი

კაპიტან მორგანი ბლექი

ბიფიტერი

ბომბეი საპფირი

ოლმეგა ბლანკო

ოლმეგა გოლდი

კამინო

პატრონ ანიეხო

პატრონ რეპოსადო

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



კონიაკი და
ბრენდი

1L.0.7L.0.5L.50ml

250.00

390.00

450.00

1900.00

205.00

540.00

310.00

155.00

180.00

230.00

190.00

0.00

0.00

0.00

ჰენესი ვ.ს

ჰენესი  ვ.ს.ო.პ

ჰენესი ქ.ს

ჰენესი პარადი ექსტრა

რემი მარტინი ვ.ს.ო.პ

რემი მარტინი ქ.ს.ო

კურვუაზიე ვ.ს

კურვუაზიე  ვ.ს.ო.პ

სარაჯიშვილი ვ.ს.

სარაჯიშვილი ვ.ს.ო.პ

სარაჯიშვილი  ქ.ს.ო

........................  15.90

................  32.50

........................  48.90

. 198.90

....  23.90

.......  55.90

..................  17.90

.........  25.50

............  13.90

.....  18.50

.......  30.50

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



ლიქიორი

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 

0.7L.50ml

150.00

170.00

185.00

165.00

180.00

150.00

155.00

...........  10.50

..........  10.90

..................  14.50

..................  12.50

..................................  10.50

................................  10.50

.............................  12.00

სამბუკა მოლინარი

ამარეტო დისარონო

ქსენტა აბსენტა

იაგერმაისტერი

კალუა

მალიბუ

ბეილისი



ჭაჭა

0.5L.50ml

100.00

110.00

75.00

80.00

160.00

ჭაჭა თელიანი ველი სილვერი

ჭაჭა თელიანი ველი გოლდი

პრემიუმ კლასიკი კტვ

ჭაჭა თაფლით

ჭაჭა შატო მუხრანის სილვერი

.............  14.80

................  12.80

 ...........................    9.50

........................................  10.50

............  14.80

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



კოქტეილები 

ტიფლის სანრაისი

მოხიტო

მოხიტო ალკოჰოლის გარეშე

კენკრის მოხიტო

ლონგ აილენდი

ლონგ ენერჯი

ბუ ფროგი

ნეგრონი

ოლდ ფეშენი

ესპრესო მარტინი

მანჰეტენი

მარგარიტა

კაპირინია

პინა კოლადა

ტეკილა სანრაისი

კოსმოპოლიტენი

ჯინ ტონიკი

მაი ტაი

აპეროლი შპიც

........................  18.50

..........................................  18.00

......  15.00

...........................  19.90

.............................  20.50

................................  29.50

.......................................  19.50

.........................................  12.00

.................................  15.50

.........................  18.00

.......................................  18.50

.....................................  19.50

......................................  16.50

.................................  17.50

..........................  15.50

...........................  14.00

....................................  15.00

...........................................  16.50

...............................  25.00

მომსახურება 10% 
ფასები მოწოდებულია ლარში 



www.grandgloria.ge

has never 
been so
close

Luxury
to the Sea...

BLACK SEA, BATUMI, GEORGIA

TIFLIS PALACE, TIFLIS VERANDA AND THE GRAND GLORIA HOTEL ARE PROPERTIES OF LLC GLORIA



www. flispalace.ge
TiflisVerandaRestaurant
flisveranda


