სასმელები

ნიახურის წვენი

12F

ჭარხლის წვენი

12F

ვაშლი. ნიახურის ღერო. მწვანილი.
ციტრუსი. ბროწეული. ჭარხალი.

ყავა
მზადდება პატარა ფერმებიდან ჩამოსული ყავის მარცვლებით, რომელიც

კომბუჩა

უნარჩუნებს სასარგებლო თვისებებს.

ფერმენტირებული ჩაი, აზიური გემოს სასიამოვნო დასალევი.

ადგილობრივად იხალება. ეს აძლევს მარცვალს საოცარ გემოს და

მდიდარია ვიტამინებით, მინერალებითა და სასარგებლო
მიკროორგანიზმებით.

ესპრესო / ორმაგი ესპრესო

5/7F

ამერიკანო (ცხელი / ცივი)

8F

კაპუჩინო * (ცხელი / ცივი)

10F

ლატე * (ცხელი / ცივი)

12F

გოგრის ლატე * (ცხელი / ცივი)

14F

ჯინჯერის კომბუჩა

6F

მარწყვის კომბუჩა

6F

ლავანდის კომბუჩა

6F

დღის კომბუჩა

6F

კურკუმა. ტარხუნა.
კარკადე. პიტნა.

ველური მოცხარი.

* ნამუს ნუშის რძით.

სხვადასხვა გემო.

ლატეები

ჩაი

დამზადებულია ჩვენივე გაკეთებული ნუშის რძით და დამტკბარია
აგავეს სიროფით (შეგიძლიათ აირჩიოთ დაუტკბობელი).

მატჩა ლატე (ცხელი / ცივი)

12F

კურკუმას ლატე (ცხელი / ცივი)

12F

ვარდის ლატე (ცხელი / ცივი)

12F

კაკაოს ლატე (ცხელი / ცივი)

12F

პიტნის ჩაი

8F

ვარდის ჩაი

8F

მასალა ჩაი

8F

გვირილა. ჯინჯერი.
ჟოლოს ფოთლები. კარკადე.
ქართული შავი ჩაი. სუნელები.

სმუზები

წყალი

გამდიდრებულია სუპერფუდებით და ადაპტოგენებით სხეულისა და
გონების კეთილდღეობისთვის. დამტკბარია ფინიკით.

ბოთლის წყალი

4F
4F

ასაის სმუზი

14F

გაზიანი წყალი

აშვაგანდას სმუზი

14F

ალკოჰოლური სასმელი

სპირულინას სმუზი

14F

შვრიის რძე. კენკრა. ბანანი.
შვრიის რძე. კაკაო. კერატი. ტაჰინი. ბანანი.
ნუშის რძე. ისპანახი. სელი. მიწის თხილის
კარაქი. მწვანე ბარდა.

14/70F

525 წითელი

14/70F

ქართული ქვევრის ღვინო
ქართული ქვევრის ღვინო

წვენები

კავას ჟუვე დე კამპს

ყველა წვენი დაწურულია ცივი წნეხის აპარატით, რაც უნარჩუნებს

უშაქრო ცქრიალა ღვინო

ინგრედიენტებს სასარგებლო თვისებებს.

ანანასის წვენი

12F

სტაფილოს წვენი

12F

ანანასი. ვაშლი. ციტრუსი. კურკუმა. ჯინჯერი.
სტაფილო. ვაშლი. დარიჩინი.
NAMU.GE

525 თეთრი

ბაიოს ქართული კრაფტ ლუდი

12F

მონგოზო უგლუტენო ლუდი

18F

ფასები მოცემულია დღგ ჩათვლით.

აქ ყველაფერი მცენარეული, დაბალანსებული და ჯანსაღია.
ალერგენები
კაკლოვნები

გლუტენი (შვრია)

შირბახტი

20/140F

მიწის თხილი

ნიახურის ღერო

სოიო

მდოგვი

@NAMURAW

კერძები

დესერტი

ჩვენი კერძები არ შეიცავს რაფინირებულ შაქარს, ხორბლის ფქვილსა და ზეთს. დიდი ნაწილი ცხობის გარეშეა. მოვიხმართ მხოლოდ ჰიმალაის მარილს.

ბრინჯის როლი

15F

ასაის თასი

18F

ნორის სენდვიჩი

15F

ჩიას პუდინგი

15F

ავოკადოს ტოსტი

19F

გრანოლას თასი

15F

ტაილანდური თასი

21F

ბლინები

18F

დეტოქსის თასი

21F

ვაფლი

18F

ინდური თასი

21F

კენკრის ჩიზქეიქი

11F

სოკოს თასი

21F

შოკოლადის ნამცხვარი

9F

ფალაფელი

20F

სტაფილოს ნამცხვარი

9F

მითბოლები

20F

ბრაუნი

8F

ქოქოსის ბურთი

5F

კარამელის ბარი

5F

ტრუფელი

5F

ფინიკი შოკოლადში

5F

სპირულინას ბარი

4F

შვრიის ორცხობილა

4F

ბრინჯის ფურცელი. ქინოა-ბრინჯი.
ბოსტნეული. ქეშიუ-მდოგვის სოუსი.
ნორი. ქინოა-ბრინჯი. ტოფუ. ქეშიუ-ჩილის
სოუსი.
ორეგანოს პური. ჩიმიჩური.
ბრინჯის ვერმიშელი. ნუში-ჩილის სოუსი.
კრეკერი.
ქიმჩი. ტოფუ. ტაჰინის ბაჟე. კრეკერი.
ყვავილოვანის ბრინჯი. ქეშიუ-ქარის
სოუსი. კრეკერი.
გამომცხვარი სოკო. ქინოა.
ქეშიუ-ტოფუს ხაჭო.
მწვანე ფოთლები. ქიმჩი. ტაჰინის ბაჟე.
ტოფუ-ლობიოს ბურთები. ყაბაყის ატრია.
პამიდვრის სოუსი. ქეშიუს ყველი.

ბოსტნეულის ქარი

20F

გოგრის სუპი

16F

ბრინჯი. ქეშიუს ყველი.

გამომცხვარი გოგრა. ქოქოსის რძე. ქეშიუს
კრემი. როზმარინის პური.

ბარდის სუპი

კენკრა. ბანანი. გრანოლა. მიწის
თხილის კარაქი.
მიწის თხილის კარაქი. ჯემი.
მოხალული თესლები. ხილი.
ხილი. ჯემი. ნუშის რძე.
ქეშიუს იოგურტი. ჯემი. ხილი.
შესქელებული რძე. კაკაოს ნატეხები.
ხილი.
ფინიკისა და თხილეულის ძირი. ქეშიუს
კრემი.
სუპერფუდის ძირი. ფინიკის კარამელი.
მინანქარი.
მოხალული ნიგვზის ცომი. ქოქოსის
იოგურტი.
გოგრის ცომი. ტაჰინის მინანქარი.
ქოქოსისა და ქეშიუს შიგთავსი.
შოკოლადი.
მიწის თხილი. ფინიკის კარამელი.
შოკოლადი.

16F

მწვანე ბარდა. ქოქოსის რძე. ქეშიუს კრემი.
ორეგანოს პური.

თხილის შიგთავსი. შოკოლადი.

პურეული

ქეშიუს კარაქი. კაკაოს ნატეხები.
შოკოლადი.
გოგრის თესლი. მზესუმზირა. ჩია.

ორეგანოს პური

3F

როზმარინის პური

3F

ქინძის კრეკერი

3F

NAMU.GE

ნუშის ფქვილი. ნიგოზი. ქიშმიში.
დარიჩინი.
ფასები მოცემულია დღგ ჩათვლით.

აქ ყველაფერი მცენარეული, დაბალანსებული და ჯანსაღია.
ალერგენები

კაკლოვნები

გლუტენი (შვრია)

შირბახტი

მიწის თხილი

ნიახურის ღერო

სოიო

მდოგვი

@NAMURAW

