Conference & Events
სასტუმრო მუზეუმში განთავსებულია როგორც სამი ერთმანეთისგან განსხვავებული
ღონისძიების სივრცე, ისე 46 სასტუმროს ნომერი და სხვადასხვა კვების ობიექტი. ნებისმიერი
ტიპის ღონისძიება, იქნება ეს კონფერენცია, გლამურული დაჯილდოვება თუ სტრატეგიული
ფორუმი, ჩვენი გამოცდილი და ამ სფეროში აღიარებული გუნდი უზრუნველოყოფს თქვენს
მოთხოვნაზე მორგებული განუმეორებელი და დასამახსოვრებელი ღონისძიების მოწყობას.
ნებისმიერი მოთხოვნის შესაბამისად სასტუმრო მუზეუმს და მის გუნდს შეუძლია უზრუნველყოს
თქვენზე და თქვენს მომხმარებლებზე მორგებული ღონისძიების დაგეგმვა - ჩატარება.
ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი საბანკეტო გუნდის გამოცდილებით და საოპრაციო სერვისის ხარისხით,
რომელიც გთავაზობთ უნაკლო ღონისძიებას დასაწყისიდან - დასასრულამდე.

46 Bedrooms /

3 event spaces /
1 restaurants and 2 bars /
24hr Business Centre / WI-FI
სასტუმრო მუზეუმს შეუძლია უზრუნველოყოს:
ა ლა კარტე / კანაპეები / შვედური მაგიდა
სრული ტექნიკური აღჭურვილობა,
დეკორაცია
მუსიკა
დიზაინი
ფოტო-გადაღება
სასცენო მოწყობილობა
წვეულების დაგეგმვა
სტუმრების მოწვევის უზრუნველყოფა

24hr Room Service /

Best Food

SIRAJKHANA

“ Dear Museum Hotel Team,
Thank you very much for all your assistance with organizing the event!
With your help, we are thrilled with how everything turned out!
David Koma “

FOOD MASTERCLASSES

WINE TASTING

საუკეთესო კონცეპტუალური რესტორნის ნომინაციაში
გამარჯვებული ღვინის რესტორანი“სირაჯხანა” საუკეთესო
ადგილია ნებისმიერი ტიპის ღონისძიების ჩასატარებლად.
რესტორანი “სირაჯხანა” უნიკალურია თავისი ისტორიით და
მდებარეობით. რესტორანი ორბელიანების სასახლის
სარდაფში მდებარეობს, სადაც საუკუნეების წინ თავად
ორბელიანს და მის ოჯახს განთქმული ღვინის მარანი
ჰქონდათ მოწყობილი ქართული ტრადიციული სამზარეულო
იძლევა საშუალებას უმასპინძლოს ნებისმიერი
კატეგორიის საღამოს, იქნება ეს ქორწილი, კორპორატიული
ვახშამი, დაბადების დღე, საპრეზენტაციო საღამო,
თუ ოფიციალური მიღება.
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მენიუ: 40 - ლარიდან ერთ ადამიანზე
ტევადობა: 120 სკამი / 250 დგომით

Special menus are created for you:
მენიუ - სანადიმო - 1 სტუმარი - 80 ლარი (მინიმუმ 4 სტუმარი)
კიტრი-პომიდვრის სალათი
წასახემსებლები
ბადრიჯანი ნიგვზით

sasmelebi

სულგუნი
ხაჭაპური იმერული
ლობიანი
წიწილი ალუბლისა და ნივრის სოუსში
ჩაქაფული

რქაწითელი „მუზეუმი“
მილდიანი „საფერავი“
ბორჯომი
წყალი

ღორის მწვადი შეფისგან
სოკო ჩაშუშული კახურად
კარტოფილი ოჯახურად
ელარჯი
დედას პური

მენიუ - სალხინო -1 სტუმარი - 40 ლარი (მინიმუმ 4 სტუმარი)

წითელი ტყემალი
თაფლის ნამცხვარი

sasmelebi
მენიუ - სამეფო - 1 სტუმარი - 100 ლარი (მინიმუმ 4 სტუმარი)

კიტრი-პომიდვრის სალათი
საქონლის სუკის სალათი
წასახემსებლები

sasmelebi

სულგუნი
ხაჭაპური მეგრული
ფხლოვანი
წიწილი ალუბლისა და ნივრის სოუსში

მენიუ - სააზნაურო - 1 სტუმარი - 60 ლარი (მინიმუმ 4 სტუმარი)

ხბოს ბეჭი
მწვადი შეფისგან
საქონლის ხარჩო

sasmelebi

თეთრი ღომი
კარტოფილი ოჯახურად
მჭადი
დედას პური
მწვანე ტყემალი
ნუგა
თაფლის ნამცხვარი

რქაწითელი „მუზეუმი“
მილდიანი „საფერავი“
ბორჯომი
წყალი
კომპოტი საფირმო

მენიუ: 30 ლარიდან ერთ ადამიანზე
ევადობა: 75 სკამი / ტერასა - 45 სკამი
დგომით - ორივე სივრცეში - 200 სტუმარი.

კაფე მუზეუმის საუცხოო ინტერიერი, ტერასა და
ევროპული სამზარეულო გაძლევთ საშუალებას მოაწყოთ
ყველაზე გამორჩეული და დახვეწილი საღამოები. კაფე
მუზეუმი საუკეთესოა თემატური საღამოების, პროდუქტის
პერეზენტაციის, დაბადების დღის, ქორწილისა
თუ კოქტეილის წვეულებისთვის მაღალი დონის
მომსახურე პერსონალი იზრუნებს თქვენთვის
უმნიშვნელოვანესმა საღამომ
ჩაიაროს იდეალურად.

Lounge bar

სასტუმრო მუზეუმის მე-6 სართულზე განთავსებული
სივრცე უნიკალურია თავისი ხედებით თბილისზე,
სადაც ნებისმიერი საღამო ხდება დაუვიწყარი და
შთამბეჭდავი დამსწრე საზოგადოებისთვის,
სპეციალურად სასტუმრო მუზეუმისთვის შექმნილი
კოქტეილები, სამზარეულო და ინტერიერი ნებისმიერ
ღონისძიებას აქცევს ყველაზე გამორჩეულად და
დასამახსოვრებლად, როგორც საღამოს
ორგანიზატორებისთვის ისე მათი სტუმრებისთვის.

მენიუ - 25 ლარიდან ერთ ადამიანზე
ტევადობა: 100 სკამი / დგომით - 250

Orbeliani Zaal
ბუტიკური ტიპის "სასტუმრო მუზეუმი"
გთავაზობთ უმაღლესი დონის შეხვედრების
და ღონისძიებების სერვისს. თქვენი ბიზნეს
სემინარები და კონფერენციები
ორგანიზებული იქნება ელიტურ და
ე ქ ს კ ლ უ ზ ი უ რ გ ა რ ე მ ო შ ი .
სასტუმრო მუზეუმის ცნობილი სამზარეულო
გთავაზობთ სხვადასხვა სახის ბიზნეს
ლანჩის, ბუფეტის , ფურშეტის და ყავის
შესვენების პაკეტებს

Coffee brake - From 7Gel+VAT to 20Gel+VAT
Lunch Buffet – 20Gel + Vat to 35 Gel + VAT

“Museum Hotel Team
Thank you For B2B Luxury & MICE evening cocktail, the place looked great and we really appreciate the amount of
effort that your team made in both providing the food, adjusting the venue to our needs, accommodating various people
coming to visit the hotel. The services was excellent and a high professional level and I would not hesitate to recommend
the hotel, as a great place to stay as well as an excellent place to hold an event. Also the food was plentiful and delicious.

Meeting room
Best regards”

Half
Day

Full
Day

340

650

All prices are quoted in GEL. excluding VAT

მსუბუქი შესვენების
პაკეტი | 20.00 ლარი

ლანჩ-პაკეტი /
ფურშეტი/ | 20.00 ლარი

ყავის შესვენება | 7.00 ლარი

დილის ყავის
შესვენება | 10.00 ლარი

საღამოს ყავის
შესვენება | 14.00 ლარი

მთელი დღის
ყავის შესვენება | 20.00 ლარი

·ყავა და ჩაის ასორტი,
·2 სახეობის ჯემი,
·თაფლი,
·ლიმონი,
·წყალი,
·მინერალური წყალი

·ყავა და ჩაის ასორტი
·2 სახეობის ჯემი,
·თაფლი,
·ლიმონი,
·ორცხობილა „ბისკოტი“
შოკოლადის სოუსით
·მაწონი ჯემით,
·სეზონური ხილი ჩხირებზე,
·წყალი ლიმონით,
·წყალი,
·მინერალური წყალი

ლანჩ-პაკეტი /
ბუფეტი/ | 28.00 ლარი

·ყავა და ჩაის ასორტი
·2 სახეობის ჯემი,
·თაფლი,
·ლიმონი,
·წყალი ლიმონით
·2 სახეობის სენდვიჩი
·1 სახეობის მინი ნამცხვარი,
·მაფინი
·სეზონური ხილი
·წყალი,
·მინერალური წყალი

·ყავა და ჩაის ასორტი
·2 სახეობის ჯემი,
·თაფლი,
·ლიმონი
·მთლიანი ხილი
·ორცხობილა
·საკონფერენციო დრბაზში
მუდმივად წყალი,
მინერალური წყალი

შვედური მაგიდა
(ბუფეტი) | 35.00 ლარი

·ბოსტნეულის სალათი
·ქათმის სალათი / ღორის
ხორცის სალათი
·ღორის მწვადი
·შემწვარი თევზი
·შემწვარი კარტოფილი
·შოკოლადის ბრაუნი /ტირამისუ
·ხილის ჟელე / ხილის სალათი
·ყავა და ჩაის ასორტი
·2 სახეობის ჯემი,
·თაფლი,
·ლიმონი,
· წყალი,
·მინერალური წყალი

·პომიდვრის ბრუსკეტა
·ქათმის რულეტის კანაპე,
ბაგეტის პურზე
·ქათმის სალათის რულეტი
ლავაშში;
·ქამა სოკოს თავები ბოსტნეულით
·ქემემბერის კანაპე შტოშით;
·ლორის და ყველის კანაპე/
რატატუის კანაპე;
·ხილის ასორტი ჩხირებზე
·პროფიტროლი/ჩუროსი მწარე
შოკოლადის სოუსით;
·ბრინჯის პუდინგი/მინი ყველის
ნამცხვარი
·ყავა და ჩაის ასორტი
·2 სახეობის ჯემი,
·თაფლი,
·ლიმონი წყალი,
·მინერალური წყალი

·პურეულის ასორტი,
·ყველის ასორტი,
·ძეხვის ასორტი,
·2 სახეობის სალათი: ბოსტნეულის
სალათი, შეფის სალათი,
·2 სახეობის მთავარი კერძი:
ხორცი, თევზი, ან ფრინველეული
·2 სახეობის გარნირი : სეზონური
ბოსტნეული, პასტა, კარტოფილი
ან ბრინჯი
·სეზონური ხილი, 2 სახეობის
დესერტი ჩვენი საკონდიტროს
შეფისაგან,
·2 სახეობის წვენი,
·ყავა და ჩაის ასორტი,
·წყალი და მინერალური წყალი.

·პურეულის ასორტი,
·ყველის ასორტი,
·ძეხვის ასორტი,
·3 სახეობის სალათი:
2 სახეობის ბოსტნეულის სალათი,
შეფის სალათი,
·3 სახეობის მთავარი კერძი: კერძი
შეფისგან,ფრინველეული, ხორცი
ან თევზი,
·2 სახეობის გარნირი : სეზონური
ბოსტნეულის, პასტა, კარტოფილი
ან ბრინჯი
·სეზონური ხილი,
·3 სახეობის დესერტი ჩვენი
საკონდიტროს შეფისაგან
·2 სახეობის წვენი
·ყავა და ჩაის ასორტი
·წყალი
·მინერალური წყალი

საღამოს შესვენება:
·ყავა და ჩაის ასორტი,
·2 სახეობის ჯემი,
·თაფლი,
·ლიმონი,
·ორცხობილა,
·მაწონი ჯემით,
·2 სახეობის სენდვიჩი,
·2 სახეობის წვენი,
·წყალი,
·მინერალური წყალი.

შვედური ბუფეტი:
·პურეულის ასორტი,
·ყველის ასორტი,
·ძეხვის ასორტი
·2 სახეობის სალათი: ბოსტნეულის
სალათი, შეფის სალათი,
·2 სახეობის მთავარი კერძი:
ხორცი, თევზი, ან ფრინველი
·2 სახეობის გარნირი : სეზონური
ბოსტნეულის, პასტა, კარტოფილი
ან ბრინჯი
·სეზონური ხილი,
·2 სახეობის დესერტი ჩვენი
საკონდიტროს შეფისაგან
·2 სახეობის წვენი,
·ყავა და ჩაის ასორტი
·წყალი,
მინერალური წყალი.

Excluding VAT - 18%

LOCATION

OUT AND ABOUT

დილის შესვენება:
·ყავა და ჩაის ასორტი,
·2 სახეობის ჯემი,
·თაფლი,
·ლიმონი,
·ორცხობილა,
·მაწონი ჯემით,
·2 სახეობის წვენი,
·წყალი,
·მინერალური წყალი.

A p re m i e r l o c a t i o n i n t h e h e a r t of T b i l i s i C u l t u r al a n d B u s i n e s s c e n te r,
walking distance to museums, National gallery, Rustaveli theatre, Shopping Mall - Galleira Tbilisi,
Fr e e d o m S q u a r e , S t a t e o p e r a H o u s e a n d o t h e r t o u r i s t a tt r a c t i o n s .

