Գինու
քարտ

ՇԱՄՊԱՅՆ ԵՎ ՓՐՓՐՈՒՆ ԳԻՆԻ

Moet & Chandon Imperial Brut
Շամպայն – փրփրուն գÇնÇ` արտադրված ՖրանսÇական Շամպան շրջանում: ÈայմÇ և ծաղկած
ËաղողÇ վազÇ նուրբ բույրըÇդեաÉական է նաËուտեստներÇ համար: Այս շամպայնÇ համադրությունն
արտակարգ է ձկնեղենÇ, ծովամթերայÇն ակրատներÇ, պանրÇ հետ: ՀÇանաÉÇ Éրացում է թեթև
աղանդերÇ և մրգերÇ համար: Թնդությունը` 12%:

77000 դրամ

Martini Prosecco DOC
Բաց ծղոտագույն փրփրուն գÇնÇ: Այս գÇնÇն ունÇ թարմ, չոր ու թունդ համ, գրեյփֆրութÇ, կանաչ
ËնձորÇ, դեղձÇ մրգայÇն երանգներ: ԳÇնÇն ÇդեաÉական է նաËուտեստներÇ կամ կծու ուտեստներÇ
հետ, Éավ համադրվում է սպÇտակ մսÇ և ձկան, ծովամթերքներÇ ու մÇջերկրածովյան աղցաններÇ,
սուշÇÇ, թարմ սերուցքայÇն պանÇրներÇ հետ: Թնդություն` 11.5%:
20000 դրամ

Chardonney Vin Mousseux de Qualite Brut/ Rose Sec/ Demi Sec
Չոր, վարդագույն և կÇսաչոր փրփրուն գÇնÇ: Փրփրուն գÇնÇն այն գÇնÇն է, որ հագեցած է ածËածնայÇն
երկօքսÇդով, որն էÉ դարձնում է այն փրփրուն, ընդ որում երկօքսÇդ առաջանում է բնական Ëմորման
հետևանքով մեծ գÇնամբարներÇ մեջ` ստեղծված ներքÇն ճնշումը պահպանեÉու համար: ՀÇասքանչ
Éրացնում է թեթև աղանդերÇն և մրգերÇն: Թնդություն` 12%:

4900 դրամ

ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ
ԿÇսաչոր փրփրուն գÇնÇ` արտադրված 1936 թ. ËաղողÇ հատուկ սպÇտակ տեսակներÇց: Բաց
ծղոտագույն է, կանաչÇց ոսկեգույնÇն անցնող նրբերանգներով: Առանձնանում է հաճեÉÇ նուրբ հոտով,
մաքուր, ներդաշնակ, թարմացնող համով: Êորհուրդ է տրվում ըմպեÉ աղանդերÇ և մրգերÇ հետ:
Թնդություն` 10.5-12.5%:

3200 դրամ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԿÇսաչոր փրփրուն գÇնÇ, որ պատրաստվում է ÈաÉվար, Բանանց, ԱÉÇգոտե, Ոսկեհատ ËաղողÇ
տեսակներÇց (աճեցված մÇայն ՀայաստանÇ հյուսÇս-արևմտյան շրջաններում) հատուկ գÇնամբարներում` գÇնու շշÇ մեջ կրկնակÇ Ëմորման մեթոդով: ՈւնÇ թարմ, ներդաշնակ, ÇնքնատÇպ բույր:
Èավ է համադրվում աղանդերÇ և մրգերÇ հետ: Թնդություն` 10.5-12.5%:

2900 դրամ

ՖՐԱՆՍԻԱ

Blaissac Bordeaux
ԿարմÇր անապակ գÇնÇ: Àստ արտադրված տեղանքÇ, գÇնÇն բարձր որակÇ է: ՈւնÇ AOC որակավորում
ծագումը վերահսկող կառավարության կողմÇց: ՀÇանաÉÇ համադրություն է տապակած մսÇ, որսÇ մսÇ
և պանրÇ հետ: Թնդությունը՝ 13%:
2500/ 11300 դրամ

Chateau Saint-Elme
ԿարմÇր անապակ գÇնÇ: Այս գÇնÇն ստեղծված է այն մարդկանց համար, ովքեր փորձում են գտնեÉ
ԲորդոÇ Çրական արÅեքը: ԳÇնÇն շատ Éավ համադրվում է ստեյքÇ, բանջարեղենÇ, տապակած ծնեբեկÇ
և շոգեËաշած մսÇ հետ: Թնդությունը՝ 13%:
2100/ 9800 դրամ

Chardonnay Pays d’Oc
êպÇտակ անապակ գÇնÇ: ÖոË, հագեցած, նրբընտÇր ծաղկայÇն երանգներÇ համ ու հոտով գÇնÇ: ՈւնÇ
արքայաËնձորÇ, արմավÇ, բոված ընկույզÇ և մեղրÇ նոտաներով բույր: ԳÇնÇն ունÇ հարուստ, կենդանÇ,
մÇջÇն Ëտությամբ յուղայնություն և ցÇտրուսայÇն մրգերÇ, ËնձորÇ, մեղրÇ, նուշÇ Çնչպես նաև մÇջÇն
թթվայնություն և երկարատև համ: Այն հÇանաÉÇ համադրվում է տարատեսակ ձկնեղենÇ կամ սպÇտակ
մսÇց պատրաստված ուտեստներÇ հետ, Çնչպես նաև ծովամթերքներÇց պատրաստված աղցաններÇ,
տավարÇ մսÇ և պանÇրներÇ հետ: Թնդությունը՝ 13%
2000/ 9300 դրամ

Vallon d’Arche Bordeaux
ԿարմÇր անապակ գÇնÇ: Շաքարապատված մրգերÇ, սև հաղարճÇ նրբընտÇր բուրմունքով և թեթև
անտառայÇն երանգներով: øաղցր գÇնÇ, թանձր, հÇանաÉÇ համով: ÊաղողÇ հÇմնական տեսակը
Կաբերնե êովÇնյոն, որÇց պատրաստում են Շատո դ’Արշ: Այն տաÉÇս է գÇնուն տտպահամություն, որը
փափկանում է ØերÉոÇ նրբահամ բուրմունքÇ նեքո: Æսկ սև հաղարճÇ նուրբ նոտաները թողնում են
երկար նրբընտÇր համ: ÆդեաÉական է որսÇ մսÇ, պանրÇ և տապակած մսÇ հետ: Թնդությունը՝ 14%:
1700/ 7500 դրամ

Le Clairet de Larmande
ìարդագույն գÇնÇ: êա մուգ-վարդագույն կամ շատ բաց կարմÇր գույնÇ գÇնÇ է: Գույնը վառ-եÉակÇ: ՈւնÇ
եÉակÇ և ազնվամորու բուրմունք, ծովայÇն աղÇ և նույն մրգերÇ հանքայÇն համ: ՀետաքրքÇր գÇնÇ
կարմÇրÇ և վարդագույնÇ մÇջÇնը, Ç շնորհÇվ հանքայնության ավեÉÇ մոտÇկ է վարդագույնÇն:
ÆդեաÉական Éրացում է թեթև ուտեստներÇ, բանջարեղեններÇ և աղանդերÇ հետ: Թնդությունը՝ 13%
1700/ 7500 դրամ

ՖՐԱՆՍԻԱ

Saint-Emilion Grand Cru
ԿարմÇր անապակ գÇնÇ: Հարուստ, քաղցրաբույր փունջ` հասուն սև և կարմÇր մրգերÇ,
համեմունքներÇ, կÇզված կաղնու նուրբ նոտաներով: ՈւնÇ առատ և սահուն համ, ամուր տանÇներ և
երկար Åամանակ հաճեÉÇ համ է թողնում: ÆդեաÉական է կարմÇր մսÇ, որսÇ մսÇ և ոչ շատ կծու պանրÇ
տեսակներÇ հետ: Թնդությունը՝ 13%:
4500/ 21300 դրամ

Saint-Emilion
ԿարմÇր անապակ գÇնÇ: Այն ունÇ արտահայտÇչ մուգ կարմÇր գույն մանուշակագույնÇ թեթև
երանգներով: Այս գÇնու մեջ գերակշռում է հասած սաÉորÇ և քաղցր բաÉÇ թունդ, բայց մÇևնույն
Åամանակ քնքուշ բուրմունքը: ԳÇնÇն ունÇ մÇջÇն թնդություն, սահուն, քնքուշ տանÇներով համ և վանÇÉÇ
նրբերանգով համայÇն հատկություններ:ՀÇանաÉÇ Éրացում է որսÇ և գառան մսÇ, հավÇ կարկանդակÇ
հետ: Թնդությունը՝ 13%:
3700/ 17500 դրամ

Royal Saint-Emilion
Øուգ կարմÇր գույնով հագեցած գÇնÇ, որը ունÇ կարմÇր մրգերÇ հարուստ երանգներ: ØրգայÇն թեթև
համ արտահայտված փայտÇ բուրմունքով. տանÇնները սահուն և գերող: ՈւնÇ սերուցքայÇն համ:
äատրաստվում է ØերÉո և Կաբերնե êովÇնյոն ËաղողÇ տեսակներÇց ,որոնք աճեցվում են êանտ
¾մÇÉÇոն նահանգում: ՀÇանաÉÇ համադրություն է որսÇ մսÇ և պանրÇ հետ: Թնդությունը՝ 13%:
3700/ 17500 դրամ

Chateau Chantelys
ԿարմÇր անապակ գÇնÇ: Այն ունÇ Ëոր, թանձր բույր, որը արտահայտվում է մատուտակÇ,կարմÇր
մրգերÇ, հողÇ նոտաներով: Թանձր, պահպանված գÇնÇ թավշյա տանÇններÇ ÇդեաÉական
կառուցվածքով և տտÇպ համով, որÇց բացվում է ծËաËոտÇ և համեմունքներÇ նոտաները: ºրկարատև
համÇ մեջ գերակշռում է մասուրÇ համը: Համադրվում է սպÇտակ և կարմÇր մսÇ հետ, Çնչպես նաև
պանÇրներÇ հետ: Թնդությունը՝ 12.5%:
3700/ 17500 դրամ

Baron de Lestac Bordeaux
ԿարմÇր անապակ գÇնÇ: ՈւնÇ ազնվամորու, մոշÇ և սաÉորÇ արտահայտÇչ բուրմունք: ÈÇ է հարուստ,
հÇանաÉÇ և երկարատև համով: ՀÇանաÉÇ է մսÇց պատրաստված զանազան կերակրատեսակներÇ
հետ: Թնդությունը՝ 13%:
2700/12500 դրամ

ՉԻԼԻ

Premio Blanco
êպÇտակ անապակ գÇնÇ: Թեթև, թարմ, մրգայÇն գÇնÇ արտահայտված տրոպÇկական մրգերÇ և
ծաղÇկներÇ բուրմունքով: ՈսկեդեղÇն գույնÇ գÇնÇ, որը ÇդեաÉական է ձկան և ծովամթերքներÇ հետ,
Çնչպես նաև հÇանաÉÇ է որպես նաËուտեստ: Թնդությունը՝ 12%:
1300/5900 դրամ

Premio Red
Øուգ կարմÇր գույնÇ գÇնÇ: ԿարմÇր ËաղողÇ տեսակÇց թեթև գÇնÇ, որը առանձնանում է Çր
նրբահամությամբ, հագեցած հասած կարմÇր եÉակներÇ երանգներով: ԳÇնÇն հÇանաÉÇ համադրվում է
մսայÇն ակրատներÇ, պանրÇ և զանազան պաստաներÇ հետ: Թնդությունը՝ 12%:
1300/5900 դրամ

ԻՏԱԼԻԱ

Chianti
ÆտաÉական չոր անապակ գÇնÇ, արտադրված îոսկանÇայում: ՈւնÇ մÇջÇն թթվայնություն և մÇջÇն
չափով տանÇններ: Թթվայնությունը դարձնում է գÇնÇն փոփոËական զանազան ուտեÉÇքներÇ հետ,
հատկապեսկարմÇր սոուսներÇ, տավարÇ մսÇ և գառան մսÇ հետ: Թնդությունը՝ 12%:
1400/6400 դրամ

Barbera D'Asti
Այս գÇնÇն ունÇ DOC որակավորում: Արտադրվում է Բարբերա ËաղողÇ տեսակÇց, որը աճեցվում է
ԱստÇ և ԱÉեքսանդրÇա պրովÇնցÇաներում: Øուգ կարմÇրÇց բաց կարմÇրÇ վերածվող գույնով և
յուրահատուկ բուրմունքով: úգտագործում են թարմ պատրաստված կամ պահում են մÇնչև 7
տարեկան կամ ավեÉÇ: Համադրվում է կարմÇր մսÇ և պանրÇ հետ: Թնդությունը՝ 12%:
1100/5000 դրամ

Nero D'Avola Sicilia
ԱղանդներÇ համար նաËատեսված մուգ կարմÇր գÇնÇ, որը Çր մեջ պարունակում է հատապտղամրգայÇն երանգներ և ունÇ արևեÉյան բուÅÇչ բույսերÇ երկարատև համ: ԱվոÉÇ սև Ëաղողը զբաղեցնում
ÆտաÉÇայÇ Éավագույն ËաղողներÇ առաջատար եռյակը: êովորաբար այս գÇնÇն մատուցվում է յուղաÉÇ
ուտեստներÇ, ռÇզոտտոյÇ, կամ զանազան ծովամթերքներÇց պատրաստված ուտեÉÇքներÇ հետ: Üեռո
դ’ԱվոÉա սÇցÇÉÇական գÇնÇնÉավ համադրվում է ձÇթապտղÇ և ձÇթապտղÇ ձեթÇ հետ, Çնչպես նաև
սաÉյամÇÇ համÇ հետ: Թնդությունը՝ 13.5%
1000/4300 դրամ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂ

«ԱՐØºÜÆԱ» կարմÇր չոր և
կÇսաքաղցր
ԱրմենÇա կարմÇր անապակ գÇնÇն ներկայացնում է նոր Ëոսք բարձրորակ գÇնու արտադրության
ոÉորտում :Այս գÇնÇն պատրաստված է ԱրենÇ տեսակÇ ËաղողÇց հատուկ ընտրված ìայոց ÒորÇ
ÉեռնայÇն տարածաշրջանÇ Éավագույն այգÇներÇց, Çնչպես նաև Արարատյան դաշտավայրÇ
բարձրորակ ËաղողÇ ավանդական տեսակներÇց: ՈւնենաÉով հարուստ համ այս գÇնÇն մÇաÅամանակ
նրբաճաշակ է և մարմնեղ, արտահայտÇչ բույրով, հյութեղ կարմÇր ռուբÇնÇ գույնով և երկարատև
պահպանվող համով: Êորհուրդ է տրվում ըմպեÉ մսեղենÇ և պանրÇ հետ : Թնդությունը՝ 12%
900/4000 դրամ

«ԱՐØºÜÆԱ» սպÇտակ չոր
Այս գÇնÇն Çր անկրկնեÉÇ որակով պատրաստված է Կանգուն տեսակÇ ËաղողÇց` Արարատյան
դաշտավայրÇ հատուկ ընտրված այգÇներÇց: ՈւնենաÉով հարուստ համ, այս գÇնÇն ունÇ ծաղկայÇն և
հատապտուղներÇ բույր, որը բնորոշ է անվանÇ սպÇտակ գÇնÇներÇն: Այն հանդÇսանում է գերազանց
աËորÅաբեր և կատարյաÉ համադրվում է ձկնեղենÇ և ծովամթերքÇ, Çնչպես նաև աղանդներÇ հետ:
Թնդությունը՝ 14.5%.
900/4000 դրամ

«ԱՐØºÜÆԱ» վարդագույն չոր
ԱրմենÇա վարդագույն գÇնÇն ներկայացնում է նոր Ëոսք բարձրորակ գÇնու արտադրությամ ոÉորտում:
Æր անկրկնեÉÇ որակով այս գÇնÇն պատրաստված է ԱրենÇ և ԿաËետ ËաղողÇ տեսակներÇց:
ՈւնենաÉով հարուստ համ այս գÇնÇն ունÇ ծաղկայÇն և հատապտղայÇն համ: ÆդեաÉական տարբերակ է
թեթև ուտեստներÇ, բանջարեղեններÇ, դեսերտÇ, Çնչպես նաև հÇանաÉÇ է նաËուտեստÇ համար:
Թնդությունը՝ 12.5%
900/4000 դրամ

«ՀԱՂԹԱÜԱԿ» կարմÇր չոր
ԿարմÇր չոր գÇնÇ: äատրաստված է ԱրցաËÇ Հաղթանակ ËաղողÇ տեսակÇց, ֆրանսÇական կÉասÇկ
տեËնոÉոգÇաներով: Èավ համադրություն է մսեղենÇ և պանրÇ համար: Թնդությունը՝ 9-11%.
600/2000 դրամ

