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"ინოვაციისთვის შთაგონებას ბუნებაში და ბუნებისგან მოპოვებულ ინგრედიენტებში ვეძებ.
ჩემთვის მასალის ხარისხი უმთავრესია, საქმის სიყვარულთან ერთად. სუში რუმს კი გავუწევდი
რეკომენდაციას, როგორც ადგილს, სადაც კერძებისა და მომსახურების ნამდვილი ხარისხით
შეგიძლიათ ისიამოვნოთ”
どうぞめしあがれ! DOUZO MESHIAGARE! მიირთვით გემრიელად!

კაზ ოკოჩი
იაპონელი შეფ მზარეული

ვეგეტერიანული კერძები

+ მომსახურების 10%

ცხარე კერძები

აპეტაიზერები და
წვნიანები

გომა ვაკამე

9.00

წყალმცენარეების სალათი
სეზამის სოუსით | 100 გრ.

ედამამე

4.00

მწვანე სოიოს მარცვლები
100 გრ.

მისოს სუპი
თინუსით

16.00

უდონ სუპი
მიქსი

13.00

თინუსი, სოიოს ყველი და
წყალმცენარეები

ორაგული, კრევეტები, უდონ მაკარონი
და წყალმცენარეები

ჩუკა იკა სანსაი 16.00

კიმჩის სალათი 9.00

რვაფეხა, კალმარი, მელანთევზა,
ბოსტნეულით | 100 გრ.

ჩინური კომბოსტოს მარინადი
100 გრ.

მისოს სუპი

6.00

სოიოს ყველი და წყალმცენარეები

უდონ სუპი
ორაგულით

12.00

ორაგული, უდონ მაკარონი და
წყალმცენარეები

უდონ სუპი
ქათმით

11.00

ქათმის მწვადი იაპონურად,
უდონ მაკარონი და წყალმცენარეები

მისოს სუპი
სოკოთი

10.00

სოკო, სოიოს ყველი და
წყალმცენარეები

უდონ სუპი
კრევეტებით

14.00

კრევეტები, უდონ მაკარონი და
წყალმცენარეები

იაკისობას სუპი 12.50
ორაგულით
ორაგული, იაკისობას მაკარონი
და წყალმცენარეები

იაკისობას
სუპი მიქსი

13.50

ორაგული, კრევეტები, იაკისობას
მაკარონი, და წყალმცენარეები

საფირმო
სუპი

15.00

ბრინჯი, ქარააჯი, ქოქოსის რძე,
წითელი ქარი, ტოფუ და სეზამი

იაპონური
სალათები

ვეჯი რაისბოული 9.00
ვაკამე

ვეჯი რაისბოული 8.00
ედამამე

კალმარის
რაისბოული

ბრინჯი, წყალმცენარეები და
ბოსტნეული | 230 გრ.

ბრინჯი, მწვანე სოიოს მარცვლები
და ბოსტნეული | 230 გრ.

ბრინჯი, კალმარი, რვაფეხა და
მელანთევზა ბოსტნეულით | 270 გრ.

რაისბოული
სურიმით

10.00

ბრინჯი, სურიმი, ბოსტნეული
მაიონეზით და ჩილის სოუსით | 250 გრ.

რაისბოული
ქარააჯი

12.00

ბრინჯი, ქათმის მწვადი იაპონურად და
ბოსტნეული ჩილის სოუსით | 270 გრ.

რაისბოული
შაკე

14.00

ბრინჯი, ორაგული, ბოსტნეული
მაიონეზით და ჩილის სოუსით | 270 გრ.

რაისბოული
იაკიტორი

15.00

ბრინჯი, იაკიტორი და ბოსტნეული
270 გრ.

კრევეტების
რაისბოული

16.00

15.00

ბრინჯი, შემწვარი კრევეტები და
ბოსტნეული ჩილის სოუსით | 270 გრ.

ქათმის ტერიაკის 14.00
რაისბოული
ბრინჯი, ქათმის ტერიაკი და
ბოსტნეული | 270 გრ.

იაპონური
მაკარონი

ვეჯი იაკისობა
ვაკამე

15.00

იაკისობას მაკარონი,
წყალმცენარეები და ბოსტნეული
250 გრ.

უდონ შაკე

18.00

უდონ მაკარონი, ორაგული,
ბოსტნეული მაიონეზით და ჩილის
სოუსით | 300 გრ.

იაკისობა
ქარააჯი

18.00

იაკისობას მაკარონი, ქათმის მწვადით,
ბოსტნეულით და ჩილის სოუსით
300 გრ.

ვეჯი იაკისობა
ედამამე

15.00

იაკისობას მაკარონი, მწვანე სოიოს
მარცვლები და ბოსტნეული | 250 გრ.

იაკისობა შაკე

19.00

იაკისობას მაკარონი, ორაგული,
ბოსტნეული მაიონეზით და ჩილის
სოუსით | 280 გრ.

იაკისობა
იაკიტორით

20.00

იაკისობას მაკარონი, იაკიტორი და
ბოსტნეული | 300 გრ.

იაკისობა
სურიმით

16.00

იაკისობა
კრევეტებით

21.00

იაკისობას მაკარონი, სურიმი,
ბოსტნეული, მაიონეზით და ჩილის
სოუსით | 280 გრ.

იაკისობას მაკარონი, შემწვარი
კრევეტები და ბოსტნეული ჩილის
სოუსით | 280 გრ.

იაკისობა
20.00
ქათმის ტერიაკით

იაკისობას მაკარონი, ქათმის ტერიაკი
და ბოსტნეული | 300 გრ.

ცხელი
კერძები

ქარააჯი

7.00

ქათმის მწვადი იაპონურად,
ჩილის სოუსით | 100 გრ.

გიოზა

12.00

დამფლინგი ზღვის პროდუქტების
შიგთავსით

კალმარის
რგოლები

14.00

იაკიტორი

15.00

ბრინჯით და ჩილის სოუსით

ქათამი შამფურზე იაპონურად
250 გრ.

7.00

გაზაფხულის
ჩხირები

ბოსტნეულის ჩხირები ჩილის სოუსით

შაო მაი

12.00

დამფლინგი ზღვის პროდუქტების
შიგთავსით

კრევეტები
შამფურზე

25.00

ბრინჯით და უნაგის სოუსით | 300 გრ.

ქათმის ტერიაკი 16.00
ქათამი ტერიაკის სოუსში
იაპონურად | 250 გრ.

სამოსა

9.00

ბოსტნეულის სამკუთხედები ჩილის
სოუსით

კრევეტები
16.00
კარტოფილის ბუდეში
ჩილის სოუსით

კრევეტები
საფანელში

16.00

ტონკაცუ შაკე

25.00

ბრინჯით და ჩილის სოუსით

ორაგული ტონკაცუს სოუსში
ბრინჯით | 250 გრ.

ქათამი წითელი 16.00
ქარით
ბრინჯი, ბოსტნეული და წითელი
ქარის სოუსი | 300 გრ.

მაკი
როლები
პორციაში შედის სოიოს სოუსი, ჯანჯაფილი და ვასაბი

შაკე მაკი
ორაგული
8 ნაჭერი

ორაგულის
სალათი

14.00

ალიასკური
მაკი

15.00

ტეკა მაკი

19.00

ორაგული და ნაღების ყველი
8 ნაჭერი

16.00

ორაგული მაიონეზით და ჩილის
სოუსით
8 ნაჭერი

თინუსი
8 ნაჭერი

ცხარე
ორაგული

15.00

ცხარე თინუსი

20.00

ორაგული ცხარე ჩილის სოუსით
8 ნაჭერი

თინუსი ცხარე ჩილის
სოუსით
8 ნაჭერი

სურიმი მაკი

13.00

ები მაკი

18.00

19.00

ტამაგო მაკი

13.00

ინარი მაკი

13.00

შიიტაკი მაკი

14.00

კიმჩი მაკი

13.00

ავოკადო მაკი

13.00

კაპა მაკი

10.00

გარიმაკი

10.00

ტეკუან მაკი

11.00

თინუსის
სალათი

13.00

უნაგი მაკი

თინუსი მაიონეზით და ჩილის სოუსით
8 ნაჭერი

გველთევზა და სეზამი
8 ნაჭერი

სოკო შიიტაკი, ნაღების ყველი და
კიტრი
8 ნაჭერი

კიტრი
8 ნაჭერი

სურიმი და ნაღების ყველი
8 ნაჭერი

ომლეტი აპონურად
8 ნაჭერი

ჩინური კომბოსტო
8 ნაჭერი

ჯანჯაფილი
8 ნაჭერი

კრევეტები
8 ნაჭერი

ინარი, კიტრი და ნაღების ყველი
8 ნაჭერი

ავოკადო
8 ნაჭერი

იაპონური თალგამი
8 ნაჭერი

ფუტო
მაკი
პორციაში შედის სოიოს სოუსი, ჯანჯაფილი და ვასაბი

ვეგეტარიანული 15.00
ფუტო I

ჯანჯაფილი, ავოკადო, ტეკუანი, კიტრი
და სეზამი | 8 ნაჭერი

ფუტო მაკი
მიქსი II

24.00

ტობიკო ფუტო

სურიმი ფუტო

ვეგეტარიანული 16.00
ფუტო II
გომავაკამე, ავოკადო, პაპრიკა,
კიტრი და სეზამი | 8 ნაჭერი

ფუტო მაკი
მიქსი I

22.00

ორაგული, თინუსი, ავოკადო და კიტრი
8 ნაჭერი

შაკე ფუტო

18.00

მაგურო ფუტო

23.00

27.00

ები ფუტო

23.00

უნაგი ფუტო

23.00

18.00

ინარი ფუტო

18.00

ტამაგო ფუტო

18.00

გველთევზა, კრევეტები, ომლეტი,
ავოკადო და კიტრი | 8 ნაჭერი

ტობიკო, თინუსი, ავოკადო და კიტრი
8 ნაჭერი

სურიმი, ყველი, ავოკადოდაკიტრი
8 ნაჭერი

ორაგული, ავოკადო და კიტრი
8 ნაჭერი

კრევეტები, ჯანჯაფილი, ავოკადო და
კიტრი | 8 ნაჭერი

ინარი, ნაღების ყველი, ავოკადო,
კიტრი და სეზამი | 8 ნაჭერი

თინუსი, ავოკადო და კიტრი
8 ნაჭერი

უნაგი, ავოკადო და სეზამი
8 ნაჭერი

ომლეტი იაპონურად, ავოკადო,
კიტრი და სეზამი | 8 ნაჭერი

პოპულარული
როლები
პორციაში შედის სოიოს სოუსი, ჯანჯაფილი და ვასაბი

სამეფო
35.00
ალიასკური როლი

ორაგულის ხიზილალა, ორაგული,
ყველი და ავოკადო | 8 ნაჭერი

მწვანე
დრაკონი შაკე

26.00

ორაგული, ყველი, ავოკადო, კიტრი
და უნაგის სოუსი | 8 ნაჭერი

ორაგულის
22.00
სალათის კალიფორნია
ორაგული მაიონეზით და ჩილის
სოუსით | 8 ნაჭერი

თინუსის
18.00
სალათის კალიფორნია
თინუსი მაიონეზით და ჩილის
სოუსით | 8 ნაჭერი

კალიფორნია
შაკე

23.00

ალიასკური
როლი შაკე

29.00

ცისარტყელა
მაგურო

30.00

კანადური
როლი

25.00

ორაგული, ავოკადო, კიტრი და
ტობიკო | 8 ნაჭერი

ორაგული, ყველი, ავოკადო და
უნაგის სოუსი | 8 ნაჭერი

თინუსი, ორაგული, ავოკადო და
კიტრი | 8 ნაჭერი

გველთევზა, ყველი, ავოკადო და
სეზამი | 8 ნაჭერი

ფილადელფია 22.00
შაკე

ორაგული, ყველი, ავოკადო და სეზამი
8 ნაჭერი

ვეფხვის როლი 32.00

კრევეტები, ორაგული, ყველი, ავოკადო
და უნაგის სოუსი | 8 ნაჭერი

კალიფორნია
მაგურო

23.00

თინუსი, ავოკადო, კიტრი და სეზამი
8 ნაჭერი

მწვანე დრაკონი 30.00
უნაგი

გველთევზა, ყველი, ავოკადო, კიტრი
და უნაგის სოუსი | 8 ნაჭერი

სამეფო
33.00
კანადური როლი

გველთევზა, ყველი, ავოკადო, ინარი,
უნაგის სოუსი და სეზამი | 8 ნაჭერი

როლი
ცისარტყელა

28.00

ორაგული, კრევეტები, თინუსი, სურიმი,
ყველი, ავოკადო და კიტრი | 8 ნაჭერი

მწვანე
დრაკონი

22.00

ვეჯი როლი
ჰიაში

17.00

სურიმი, ყველი, ავოკადო, კიტრი და
უნაგის სოუსი | 8 ნაჭერი

გომავაკამე, ავოკადო, პაპრიკა ტეკუანი,
კიტრიდასეზამი | 8 ნაჭერი

შავი დრაკონი

29.00

როლი სუში რუმი 30.00

ალიასკური
როლი

25.00

ალიასკური
25.00
როლი შემწვარი

კალიფორნია

20.00

გველთევზა, სურიმი, ყველი, ავოკადო,
უნაგის სოუსი და სეზამი | 8 ნაჭერი

ორაგული, სურიმი, ყველი,ავოკადო
და უნაგის სოუსი | 8 ნაჭერი

სურიმი, ყველი, ავოკადო და
ტობიკო | 8 ნაჭერი

ორაგული, კრევეტები, სურიმი, ყველი,
ავოკადო, ტობიკო და უნაგის სოუსი
8 ნაჭერი

შემწვარი ორაგული, სურიმი, ყველი,
ავოკადო და უნაგის სოუსი | 8 ნაჭერი

ფილადელფია 18.00

სურიმი, ყველი, ავოკადო და სეზამი
8 ნაჭერი

საფირმო
როლები
პორციაში შედის სოიოს სოუსი, ჯანჯაფილი და ვასაბი

როლი ტობიკო 17.00

ტობიკო,ყველი, საფირმო სოუსი და
ხახვი | 6 ნაჭერი

ცხარე
ორაგული

17.00

უნაგის როლი

20.00

ორაგული, საფირმო სოუსი, უნაგის
სოუსი და ხახვი | 6 ნაჭერი

უნაგი, ყველი, უნაგის სოუსი
და ხახვი | 6 ნაჭერი

ნიუ იორკერი
15.00
თინუსის სალათით
თინუსი, მაიონეზი და ჩილის სოუსი
6 ნაჭერი

ტობიკო შაკე

22.00

ორაგული, ტობიკო, ყველი, საფირმო
სოუსი და ხახვი | 6 ნაჭერი

ორაგული
მანგოში

17.00

ცხარე თინუსი

19.00

ორაგული, მანგოს სოუსი, საფირმო
სოუსი და ხახვი | 6 ნაჭერი

თინუსი, ჩილის სოუსი, უნაგის სოუსი
და ხახვი | 6 ნაჭერი

ნიუ იორკერი
სურიმით

16.00

სურიმი და ყველი | 6 ნაჭერი

ტობიკო შაკე
შემწვარი

22.00

შემწვარი ორაგული, ტობიკო, ყველი,
საფირმო სოუსი და ხახვი | 6 ნაჭერი

მწვანე დრაკონი 17.00
სურიმი, საფირმო სოუსი, უნაგის
სოუსი და ავოკადო | 6 ნაჭერი

ნიუ იორკერი
შაკე

18.00

ორაგული და ყველი | 6 ნაჭერი

ნიუ იორკერი
18.00
ორაგულის სალათით

ორაგული, მაიონეზი და ჩილის სოუსი
6 ნაჭერი

შემწვარი
როლები
ჩილის სოუსით

სამეფო
22.00
კრევეტების როლი

სამეფო კრევეტები, ავოკადო, სეზამი
და ჩილის სოუსი | 8 ნაჭერი

შემწვარი
20.00
კალიფორნია შაკე
ორაგული, ყველი, ავოკადო და
ჩილის სოუსი | 8 ნაჭერი

შემწვარი შაკე
მაკი

15.00

შემწვარი
კალიფორნია

18.00

ორაგული და ჩილის სოუსი
8 ნაჭერი

შემწვარი
სურიმი მაკი

13.00

სურიმი, ყველი და ჩილის სოუსი
8 ნაჭერი

სურიმი, ყველი, ავოკადო და
ჩილის სოუსი | 8 ნაჭერი

შემწვარი
18.00
კალიფორნია ქათმით

იაპ. ქათამის მწვადი, ავოკადო და
ჩილის სოუსი | 8 ნაჭერი

ნიგირი
პორციაში შედის 2 ნაჭერი, სოიოს სოუსი, ჯანჯაფილი და ვასაბი

შაკე

ორაგული

9.00

შაკე შემწვარი
ორაგული

9.00

მაგურო
თინუსი

11.00

ები

კრევეტები

11.00

უნაგი

გველთევზა

11.00

სურიმი

7.00

ტამაგო

8.00

შიიტაკი

9.00

ავოკადო

8.00

ზღვის პროდუქტების მიქსი

იაპონური სოკო

ომლეტი იაპონურად

ტროპიკული ხილი

ჰოტატე

მოლუსკის ხორცი

17.00

ინარი

9.00

თინუსის
სალათი

9.00

სოიოს ნაწარმი

გუნკანი
პორციაში შედის 2 ნაჭერი, სოიოს სოუსი, ჯანჯაფილი და ვასაბი

ჩუკა იკა სანსაი 11.00
ზღვის პროდუქტების სალათი

ორაგულის
სალათი

12.00

ორაგული მაიონეზით და ჩილის
სოუსით

თინუსი მაიონეზით და ჩილის
სოუსით

იკურა

17.00

ტობიკო

12.00

ცხარე თინუსი

15.00

სურიმის
სალათი

9.00

ორაგულის ხიზილალა

დაკეპილი თინუსი ჩილის სოუსით

მფრინავი თევზის ხიზილალა

დაკეპილი სურიმი მაიონეზით

ცხარე ორაგული 12.00
დაკეპილი ორაგული ჩილის
სოუსით

გომავაკამე

7.00

წყალმცენარეების სალათი

ტემაკი
პორციაში შედის 2 ნაჭერი, სოიოს სოუსი, ჯანჯაფილი და ვასაბი

შაკე ტემაკი

16.00

მაგურო ტემაკი 20.00

უნაგი ტემაკი

20.00

იკურა ტემაკი

ორაგული და ავოკადო

გველთევზა, ავოკადო და სეზამი

თინუსი და კიტრი

25.00

ორაგულის ხიზილალა, ყველი და
ავოკადო

ები ტემაკი

20.00

სურიმი ტემაკი

15.00

კრევეტები, ავოკადო და კიტრი

სურიმი, ყველი, ავოკადო და კიტრი

ინარი ტემაკი

16.00

ინარი, ყველი, ავოკადო და სეზამი

ტამაგო ტემაკი 16.00

ომლეტი, ავოკადო, კიტრი და სეზამი

ვეგეტარიანული 14.00
ტემაკი

ავოკადო, პაპრიკა, ტეკუანი და კიტრი

საშიმი
პორციაში შედის სოიოს სოუსი, ჯანჯაფილი და ვასაბი

შაკე

17.00

შაკე

25.00

მაგურო

23.00

უნაგი

24.00

უნაგი

35.00

შერეული

25.00

შერეული

37.00

სამეფო ნაკრები 45.00

სამეფო
ნაკრები (დიდი)

70.00

ორაგული და ბოსტნეული
9 ნაჭერი, 150 გრ.

გველთევზა და ბოსტნეული
7 ნაჭერი, 120 გრ.

ორაგული, თინუსი, კრევეტები
და ბოსტნეული
15 ნაჭერი, 250 გრ.

ორაგული და ბოსტნეული
15 ნაჭერი, 250 გრ.

გველთევზა და ბოსტნეული
12 ნაჭერი, 200 გრ.

ორაგული, თინუსი, კრევეტები,
გველთევზა,ორაგულის ხიზილალა
და ბოსტნეული | 250 გრ.

თინუსი და ბოსტნეული
7 ნაჭერი, 120 გრ.

ორაგული, თინუსი, კრევეტები
და ბოსტნეული 9 ნაჭერი, 150გრ.

ორაგული, თინუსი, კრევეტები,
გველთევზა, ორაგულის ხიზილალა
და ბოსტნეული | 450 გრ.

დამატებითი
ინგრენდიენტები
იმისთვის რომ სუში კიდევ უფრო გემრიელი გახდეს

ზღვის პროდუქტები
ორაგული (ნორვეგია) 50 გრ - 6,00
თინუსი (სამხ. კორეა) 50 გრ - 10,00
უნაგი (იაპონური გველთევზა) 50 გრ - 10,00
კრევეტი (ვიეტნამი) 1ც - 2,00
სურიმის ჩხირი (ტაილანდი) 1ც - 2,00
იკურა (ორაგულის ხიზილალა) 50 გრ - 20,00
ტობიკო (მფრინავი თევზის ხიზილალა) 50 გრ - 10,00

ბოსტნეული
ჯანჯაფილი 50 გრ - 1,00
ავოკადო 50 გრ - 2,00
კიტრი 50გრ - 1,00
ტეკუანი (იაპონური თალგამი) 50 გრ - 2,00
პაპრიკა (ბულგარული წიწაკა) 50 გრ - 2,00

სოუსები
სოიოს სოუსი 2 თევზი - 1,00
უნაგის სოუსი 50 მლ - 4,00
იაპონური მაიონეზი 50 მლ - 3,00
სრირაჩა (ცხარე ჩილის სოუსი) 50 მლ - 2,00
ჩილის სოუსი (ტკბილი) 50 მლ - 2,00
გომა დარე (სეზამის სოუსი) 50 მლ. - 2,00

სხვა ინგრედიენტები
სუშის ბრინჯი 150 გრ - 5,00
ნორი (წყალმცენარე) 1ც - 1,50
ვასაბი 50 გრ - 2,00
სეზამი 50 გრ - 4,00
ნაღების ყველი (ფილადელფია) 50 გრ - 4,00
ტამაგო (ომლეტი იაპონურად) 50 გრ - 2,00
ინარი (შემწვარი სოიო) 1ც - 2,00
შიიტაკი (იაპონური სოკო შუაზე გაჭრილი) 1ც - 2,00

მიქს
მენიუები
იაპონური სამზარეულოს საუკეთესო კომბინაცია... აირჩიეთ სასურველი მიქს მენიუ
+ ერთი პორცია მისოს სუპი საჩუქრად

მენიუ სუში რუმი 76.00

როლი სუში რუმი, სამეფო კრევეტების
როლი და ფუტო მაკი მიქსი II
24 ნაჭერი

სამურაის მენიუ 47.00

კალიფორნია, ფილადელფია, ტეკა მაკი,
შაკემ აკი, ები და უნაგი
18 ნაჭერი

კალიფორნიული 64.00
მიქსი

კალიფორნია, კალიფ. შაკე, კალიფ.
მაგურო, კალიფ. თინუსის სალათით და
კალიფ. ორაგულის სალათით
24 ნაჭერი

მენიუ ეგზოტიკი

67.00

სამეფო ალიასკური როლი,
კალიფორნია, კალიფორნია შაკე,
ჩუკაიკა სანსაი და შიიტაკი
18 ნაჭერი

გეიშას მენიუ

68.00

მწვანე დრაკონი, ვეფხვის როლი,
როლი ცისარტყელა, უნაგი და ები
18 ნაჭერი

ნიგირის მიქსი

60.00

შაკე, მაგურო, ები, უნაგი, იკურა, ტობიკო,
ცხარე ორაგული, ცხარე თინუსი, თინუსის
სალათი და ორაგულის სალათი
18 ნაჭერი

ვეგეტარიანული 34.00
მენიუ

კაპა მაკი, ავოკადო მაკი, ვეგეტარიანული
ფუტო მაკი და გომა ვაკამე
18 ნაჭერი

ვეგეტარიანული 43.00
მენიუ (დიდი)
ვეჯი როლი ჰიაში, კიმჩი მაკი,
კაპა მაკი, ავოკადო მაკი
24 ნაჭერი

საოჯახო მენიუ

70.00

სამეფო კრევეტები, ალიასკური როლი,
შავი დრაკონი, ფუტო მაკი მიქსი I
24 ნაჭერი

საოჯახო მენიუ 135.00
დიდი

კალიფორნია, ფილადელფია,
როლი ცისარტყელა, მწვ. დრაკონი შაკე,
ალიასკური შაკე, სამეფო კანადური, იკურა
და ჩუკა იკა სანსაი | 36 ნაჭერი

მენიუ „მხოლოდ 95.00
ორისთვის “

მწვ. დრაკონი უნაგი, როლი სუში რუმი,
სამეფო ალიასკური როლი
24 ნაჭერი

მენიუ „მხოლოდ 150.00
ორისთვის“ (დიდი)

კალიფორნია, კალიფორნია შაკე,
ვეფხვის როლი, მწვ. დრაკონი უნაგი,
უნაგი, ები, ცხარე ორაგული და ცხარე თინუსი
40 ნაჭერი

აზიური
დესერტი
თქვენი ტკბილი წუთების დროა...

მწვანე ჩაის
მოჩი

12.00

კაკაოს მოჩი

12.00

შოკოლადის
მოჩი

15.00

ჩიზქეიკის მოჩი 15.00
მარწყვით

ბანანის
ბურთები

16.00

ქოქოსის
ბურთები

სეზამის
ბურთები

10.00

12.00

ქოქოსის მოჩი

12.00

მოჩი ტირამისუ 15.00

ბანანის
ჩხირები

12.00

იაპონური
ნაყინი
იაპონური ნაყინი შავი სეზამი | 100 გრ.

10.00

იაპონური ნაყინი მწვანე ჩაი | 100 გრ.

10.00

იაპონური ნაყინი ვასაბი | 100 გრ.

10.00

იაპონური ნაყინი ჯინჯერი | 100 გრ.

10.00

