Աղցաններ
Салаты / Salads
Հունական աղցան ֆետա պանրով

2300

Салат на греческий манер с сыром фета
Greek salad with feta cheese

Մասեդուան ավոկադոյով, լորի ձվով, կարմիր ձկնկիթով եւ վագրե
մանրածովախեցգետնի պոչիկներով

4200

Маседуан из авокадо и перепелиных яиц с красной икрой и
хвостиками тигровых креветок
Macedoine with avocado, quail eggs, red caviar and tiger prawn
tails

Օլիվյե Յանս 1904 թ-ի բաղադրատոմսով ծովախեցգետնի մսով եւ
սաղմոնի ձկնկիթով

5000

Оливье Янс по рецепту 1904 года с крабовым мясом и икрой
лосося
Olivier Jans to a recipe of 1904 year with crab meat and salmon
caviar

Մինի պիկուլի լորի ձվով եւ տապակած հորթի մսով Ռույ սոուսի մեջ

3000

Мини пикули с перепелиным яйцом и жаренной телятиной
под соусом руйе
Mini pickles with quail egg & fried veal in Rouille sauce
Կեսար հավի կրծքամսով եւ պարմեզան պանրով

2500

Цезарь с куриной грудкой и сыром пармезан
Caesar with chicken breast and parmesan cheese

Հավով աղցան ավոկադոյով, խաղողով, նարնջով
Салат с авокадо ,виноградом, апельсином в дополнении
куриной грудки
Chicken salad with avocado, grape, orange

2900

Աղցան միքս լյարդով եւ ազնվամորու սոուսով

2500

Микс салат с печенью и малиновым соусом
Mix salad with liver and raspberry sauce

Տաք աղցան թարմ բանջարեղենով եւ հորթի մսով

2800

Теплый салат из свежих овощей и телятины
Warm salad with fresh vegetables & veal

Կապրեզե աղցան բուֆֆալո մոցարելլայով

3600

Салат Капрезе с моцареллой буффало
Caprese salad with buffalo mozzarella

Թիմբալ սմբուկով եւ հյութալի լոլիկով
Тимбал из баклажан и сочных томатов
Timbale with vegetables & juicy tomatoes

1700

Սառը խորտիկներ
Холодные закуски / Cold starters
Բանջարեղենային խճանկար հոտավետ կանաչեղենով և դիժոն
սոուսով
Овощная мозаика с букетом ароматной зелени с соусом дижон
Vegetable mosaic with a bouquet of flavory greens dressed with
Dijon Sauce

2500

Հայկական խորտիկ Յանս

3500

սմբուկի ռոլեր ընկույզի մածուկով, տապակած պղպեղ լոլիկով եւ ֆետա պանրով,
թրթնջուկ մածունով եւ ընկույզով

Армянская закуска Янс

роллы из баклажана с ореховой пастой, печеный перец с томатами и сыром
фета, щавель с мацони и орехами

Armenian snack Jans

eggplant rolls with nut pate, baked pepper with tomatoes and feta cheese, sorrel with
matsoun and nuts

Պանրի պլատո ընկույզով եւ խաղողով
Плато сыров с орехами и виноградом
Plateau cheese with walnuts and grapes mixed

4000

Սաղմոնի կարպաչո թռչող ձկի ձկնկիթով
Карпаччо из лосося с икрой летучей рыбы
Salmon Carpaccio with flying fish caviar

3500

Ձկան դելիկատեսների տեսականի

7500

սաղմոնի գրավլաքս, սառացրած շոգեխաշած ստերլետ, պալտուս, յուղաձուկ

Ассорти рыбных деликатесов

гравлакс из лосося, охлажденная стерлядь на пару, палтус, масляная

Assorted fish delicacies

salmon gravlax, cooled steamed sturgeon, halibut, oily-fish

Կարպաչո հորթի մսով, սպանախով, կապարով, սնկով եւ
պարմեզան պանրով
Карпаччо из телятины с шпинатом, каперсами, грибами и
сыром пармезан
Veal Carpaccio with spinach, capers, mushrooms & parmesan
cheese

4200

Մսի տեսականի` սեփական պատրաստման, մատուցվում է
մարինացված «պիկուլի» վարունգներով

4500

տապակած խոզի միս, հավի ռուլետ, մարինացված հորթի միս, ...........

Мясное разности собственного приготовления в сопровождение мини
пикулей
свинина печенная, рулет куриный, телятина в травах, рулет из свинины с
шпинатом

Different homemade meat snacks with mini pickles
baked pork, chicken roll, veal with herbs, ....................

Պատե ֆուա-գրա թզով եւ o’Մադեյրա դոնդողով
Пате фуа-гра с инжиром и желе o’Мадейра
Pate foie-gras with figs and jelly o’Madeira

8800

Սաղմոնի ձկնկիթ
Икра лососевая
Salmon caviar

5500

Թառափի ձկնկիթ, մատուցվում է նրբաբլիթներով
Икра белужья, подается с блинами
Sturgeon caviar, served with pancakes

75000

Տաք խորտիկներ
Горячие закуски / Hot starters
Մանրածովախեցգետին տեպանյակի կարամելի եւ կոճապղպեղի
սոուսով
Креветки тепаньяки с карамельно-имбирным соусом
Tepanyaki prawns with caramel-ginger sauce

9000

Սոտե ծովակատարով եւ վագրե մանրածովախեցգետնով
12000
տոմատի եւ սխտորի կյուլի մեջ
Соте из гребешков и тигровых креветок в томатно-чесночном кюли
Sauteed scallops and tiger prawns in tomato and garlic kyuli sause
Ֆուա-գրա կարամելային խնձորի վրա ազնվամորու սոուսով
Фуа-гра на карамельном яблоке с малиновым соусом
Foie-gras on caramel apple with raspberry sauce

7000

Սուլուգունի պատրաստված փայտածուխի վրա
Запеченный сулугуни на углях
Suluguni baked on coals

2500

Ժուլյեն ֆրանսիական վալովանների մեջ

2000

Жульен в французских валованах
Julienne in french vol-au-vents

Պաստա եւ ռիզոտտո
Паста и ризотто / Pasta and risotto
Սպագետտի Կարբոնարա
Спагетти Карбонара
Spaghetti Carbonara

2400

Սպագետտի Բոլոնյեզե
Спагетти Болоньезе
Spaghetti Bolognese

2800

Պեննե Չորս պանիր
Пене Четыре сыра
Four cheese Peene

3000

Պեննե Արրաբիատա
Пене Арабьята
Peene Arabyata

2500

Ֆետտուչինի Ֆրուտտի դի Մարե
Фетучини Фрути ди Мааре
Fettuccine Frutti di Mare

7000

Ֆետտուչինի Նապոլիտանո
Фетучини Наполитано
Fettuccine Napolitano

2400

Ռիզոտտո սնկով
Ризотто с грибами
Risotto with mushrooms

2500

Ռիզոտտո ծովամթերքով
Ризотто с морепродуктами
Risotto with seafood

7000

Ապուրներ
Супы / Soups
Կրեմ ապուր կանաչ ծնեբեկով, վագրե մանրածովախեցգետնի
պոչիկներով եւ բեկոնի չիպսով

2500

Крем суп из зеленной спаржи с хвостами тигровой креветки и
чипсой бекона
Asparagus Cream soup with tiger prawn tails and bacon crisp
Սպիտակ սնկով կրեմ ապուր տարեկանի կրուտոններով

2300

Крем суп из белых грибов, с ржаными крутонами
Mushroom soup Cream with rye croutons
Ավանդական ուկրաինական բորշչ, մատուցվում է տարեկանի
հացի մեջ

2000

Традиционный борщ подается в ржаном хлебе
Traditional Ukrainian soup “Borsch” served in rye bread
Ավանդական սոլյանկա ապխտած մսամթերքով
Солянка с ароматными копчениями

2200

Traditional Russian soup “Solyanke” with flavory SMOKED meat
Հավով ապուր ֆրիկադելկաներով
Куриный суп c

1500

фрикадельками
Chicken soup with meat balls
Ավելուկով ապուր տնական ձեւով
Суп Авелук домашний
Homemade Aveluk soup

2000

Ձուկ
Рыба / Fish
Տապակած սաղմոն մեղրի եւ կոճապղպեղի ջնարակով, բրնձով
ճապոնական ձեվով
Лосось запеченный в медово-имбирной глазури с рисом в
японском стиле
Baked salmon in honey-ginger glaze with rice in the Japanese
style

7500

Շոգեխաշած սաղմոն բանջարեղենով եւ կարմիր ձկնկիթի սոուսով
Семга на пару с овощами и соусом из красной икры
Steamed salmon with vegetables & red roe sauce

7600

Սաղմոնի Պավե վոկ բանջարեղենով
Паве из лосося с овощами вок
Pave of salmon with wok vegetables

7200

Սիբաս` բանջարեղենով կովկասյան ձեւով եւ ռեհանի չիպսով
Сибас на овощах по-кавказки и чипсой базилика
Sea bass on vegetables in Caucasian style and basil crisp

7400

Իշխանի ֆիլե գրիլ բանջարեղենով եւ շաբլի սուսով
Филе форели с гриль овощами и соуса шабли
Trout fillet with grilled vegetables and Chablis sauce

5200

Իշխանի ռոլլեր մանրածովախեցգետնի սոուսով եւ վայրի բրնձով
Роллы из речной форели с креветочным соусом и диким рисом
Вrown trout Rolls with prawn sauce and wild rice

6800

Գետի իշխան բուֆֆալո մոցարելլայով եւ ընկույզով
Речная форель с моцареллой буфало и грецким орехам
Trout with Buffalo mozzarella and walnuts

4800

Ձկան սթեյք պատրաստված փայտածուխի վրա
Рыбный стейк приготовленный на углях
Fish steak cooked the coals

Սաղմոն / Лосось / Salmon

7200

Իշխան / Форель / Trout

3800

Ստերլետ / Стерлядь / Sterlet

4400

Մատուցողը կառաջարկի Ձեր նախընտրած խավարտը
Официант предложит гарнир на ваш вкус
Please ask waiter for the side dish options

Ուտեստներ թռչնամսից
Мясо птицы / Poultry
4200
Փաթաթված բեկոնի մեջ հավի մեդալյոններ բանջարեղենով եւ
կոճապղպեղի կարամելով
Медальоны из курицы в беконе с овощами в имбирной карамели
Chicken Medallions wrapped in bacon with vegetables and ginger caramel
Կոկո-բրիզ կարրի հավով եւ արքայախնձորով
Коко-бризе из курицы кари и ананаса
Coco-breeze with chicken curry & pineapple

3000

Հավի կրծքամիս ֆետա պանրով եւ տապակած պղպեղով,
մատուցվում է ռոքֆոր սոուսով
Куриная грудка с сыром фета и печенным перцем подается с
соусом рокфор
Chicken brisket with feta cheese & baked pepper, served with
roquefort sauce

3800

Հավի կրծքամիս նուշի փաթիլներով եւ սացիվի սոուսով
Куриная грудка в миндальных хлопьях с соусом сациви
Chicken brisket in almond flakes & satsivi sauce

3900

Հավի սթեյք կարրի սոուսով
Стейк из курицы с соусом карри
Chicken steak with curry

2500

Ուտեստներ խոզի մսից
Свинина / Pork
Խոզի սթեյք կրեոլ լցոնով եւ շոգեխաշած լոլիկով
Стейк из свинины с начинкой креол и томлеными томатами
Pork steak stuffed with Creole filling and stewed tomatoes

5000

Խոզի Սթեյք-քլոփս տիկին Դե Ֆուն բաղադրատոմսով
Стейк-клюпс из свинины по рецепту госпожи Де Фюн
Pork Steak-klops by prescription Mrs. De Funen

3000

Խոզի սուկի եղենափայտի եւ զաֆրանի կեղեվով
Вырезка свинины под кедрово-шафрановой корочкой
Pork sirloin under the cedar-saffron crust

4000

Խոզի սթեյք ոսկորի վրա սնկի սոուսով եւ սոխի մարմելադով
Стейк свиной на ребре с грибным соусом и луковым мармеладом
Pork steak on ribs with mushroom sauce & onion marmalade

4000

Ուտեստներ մսից եւ թռչնամսից
պատրաստված փայտածուխի վրա
Мясо и птица приготовленное на углях
Meat and poultry cooked on the coals
Խոզի մատներ բարբեքյու
Свиные ребрышки BBQ
BBQ pork ribs

3800

Խոզի չալաղաջ
Чалагач из свинины
Chalagach pork

4000

Ոչխարի կարե գրատեն կարտոֆիլով եւ կյուլի տոմատով
Каре барашка с картофелем гратен и томатным кюли
Rack of lamb with potato gratin and tomato kyuli

5000

Խորոված /Шашлык / Shashlik
Ոչխարի խորոված
Баранина
Lamb

3800

Տավարի սուկի խորոված
Вырезка говяжья
Fillet of Beef

5000

Խոզի փափուկ խորոված
Ошеек свиной
Pork chuck

3800

Հավի խորոված
Куриный
Chicken

2500

Գառան կարե գրիլ
Каре ягненка на гриле
Lamb chops on the grill

4000

Մատուցողը կառաջարկի Ձեր նախընտրած խավարտը
Официант предложит гарнир на Ваш вкус
Please ask waiter for the side dish options

Խավարտ
Гарниры / Side dishes
Բանջարեղեն գրիլ
Овощи на гриле
Grilled vegetables

1500

Բանջարեղեն պատրաստված փայտածուխի վրա
Овощи на углях
Vegetables backed on coal

2000

Վայրի բրինձ
Рис дикий
Wild rice

2500

Ճապոնական բրինձ
Японский Рис
Japanise Rice

1000

Կարտոֆիլ գրատեն մոցարելլա պանրով
Картофель гратен под сыром моцарелла
Potato gratin with mozzarella cheese

2500

Կարտոֆիլ ըստ Ձեր ընտրության /Картофель на ваш выбор /
Potato at your choice
Կարտոֆիլի պյուրե
Пюре
Mashed potatoe
Տնական ձեւով տապակած կարտոֆիլ
Жаренный по- домашнему
Roasted a la home made
Կարտոֆիլ փռի մեջ
Запеченный
Baked

800

1000

800

Աղանդեր
Десерт / Dessert
Պանակոտա թարմ հատապտղային եւ ելակի Ժյուս-լյեով
Панакота с свежей ягодой и клубничным Жюсь-лье

2500

Panna cotta with fresh berries and strawberry Jus-lie
Կրեմ Բրյուլե
Крем Брюле

1900

Crème Brûlée
Խնձորի շտրուդել ազնվամորու կյուլիով եւ պաղպաղակով
Яблочный штрудель с малиновым кюли и шариком
мороженого

2100

Apple strudel with raspberry kyuli and ice cream ball
Տիրամիսու
Тирамису

3000

Tiramisu
Շոկոլադե տաք Ֆոնդանտ նարնջի կոնկասսեով
Шоколадный теплый фондант с апельсиновым конкассе

2700

Warm Chocolate Fondant with Orange concasse
Պաղպաղակով տորթ Զուկոտտո կարամելի օշարակով
Мороженный торт зукотто с карамельным топингом

2200

Zukotto Ice cream cake with caramel topping
Զախեր ավստրիական բաղադրատոմսով
Захер по австрийскому рецепту
Zaher at Austrian recipe

2200

Կոնֆետներ սեփական պատրաստմամբ
Конфеты ручной работы

2000

Handmade chocolates
Միլֆեյ հատապտուղներով եւ վանիլային կրեմով

1800

Мильфей с ягодами и ванильным кремом
Millefeuille with berries and vanilla cream
Պարֆե` Յանս սպիտակ շոկոլադով
Парфе из белого шоколода «Янс»

3500

Parfait of white chocolate «Yans»
Մրգային ռոլլ մանգո
Фруктовый ролл манго

3700

Mango Fruit Roll
Մրգային ռոլլ կիվի
Фруктовый ролл киви

3500

Kiwi Fruit Roll
Մրգային պլատո
Фруктовое плато
Fruit plateau

5000 / 10000

