


Qiymtlərin üzrinə 5% servis haqqı əlavə olunacaq
Qiymtlər Azərbaycan manatı ilədir və bütün vergilər daxil edilmişdir

QƏLYANALTILAR/ STARTERS

Şəki Əzməsi/Sheki Style Marinated Fruits 5.00 AZN
(vişnə, alma, nanə, cəfəri/cherry, apple, mint, parsley)

Döyməc/Marinated Cherry 5.00 AZN
(vişnə turşusu/ marinated cherry)

Ev Turşuları/Mixed Pickles 5.00 AZN
(ağ pendir, hissə verilmiş pendir, holland pendiri, motal pendiri, sacaq pendiri/ 
white cucumber, white and red cabbage, quince, cherry-plum, cherry tomatoes, 
stuffed bell pepper)

Pendir Çeşidləri/Cheese Plate 7.00 AZN
(ağ pendir, hissə verilmiş pendir, holland pendiri, motal pendiri, sacaq pendiri/ 
white cheese, smoked cheese, Dutch cheese, sheep cheese, pigtail cheese)

Zeytun Çeşidləri/Olives  8.00 AZN
(yaşıl zeytun, qara zeytun, limon/ green olives, black olives, lemon)

Təzə Tərəvəzlər/Fresh Vegetables 8.00 AZN
(pomidor, xiyar, biber, göyərti/tomato,cucumber,chilli pepper, greens)

Badımcan Ruleti/Eggplant Rouled  8.00 AZN
(badımcan, qoz, mayonez, sarımsaq/aubergines, walnut, garlic, mayonnaise)

SALATLAR/SALADS

Çoban Salatı/Shephard Salad 5.00 AZN
(pomidor, xıyar, qırmızı soğan, göyərti, limon, zeytun yağı/ 
tomatoes, cucumbers, red onion, greens, lemon, olive oil)

Qozlu Tərəvəz Salatı/Vegetable Salad with Walnut 5.00 AZN
(pomidor, xiyar, qoz, narşərab/tomato, cucumber, nut, pomegranate souce)

Paytaxt Salatı/Russian Salad 5.00 AZN
(toyuq filesi, kartof, yumurta, xıyar, kök, yaşıl noxud, göyərti, mayonez/ 
potatoes, chicken fillet, chicken eggs, cucumbers, carrot, green pea, mayonnaise, greens)

Mangal Salatı/Eggplant Salad 6.00 AZN
(pomidor, rəngli bolqar bibəri, badımcan, qırmızı soğan, göyərti, bitki yağı/ 
tomatoes, colored bell peppers, aubergines, red onion, greens, vegetable oil)

Nar Salatı/Pomegranate Salad 8.00 AZN
(motal pendiri, nar, narşərab, kahı, göyərti, zeytun yağı/ 
sheep cheese, pomegranate, narsharab, lettuce leaves, greens, olive oil)

Əziz Qonaq

Sizi rayonumuzun ən gözəl məkanlarından biri olan Növbahar restoranında 
görməkdən məmnunluq duyuruq və bizi seçdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. 
Burada siz milli, avropa və Qax mətbəxinə xas yeməkləri, o cümlədən aşpazımıza 
məxsus olan üstü xəmirli sac və məhşur qozlu plovun dada bilərsiniz 

Restoranımızın rahat atmosferi, özünə məxsus mətbəxi, orijinal interyeri sizə 
ev ab-havasını hiss etdirəcək. Sizə xoş istirahətlər!

Hörmətlə,

Mustafa Əhmədov Maqsud Xasiyev 
Restoran Müdiri Baş Aşpaz
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XƏMİR YEMƏKLƏRİ/ PASTAS

Göyərtili Qutab/Qutab with Greens 2.00 AZN
(göyərti, qatıq, əridilmiş kərə yağı/ 
assorted greens, melted butter, homemade yoghurt)

Ət Qutabı/Qutab with Meat 3.00 AZN
(quzu əti, dana əti, baş soğan, nar, sumax, əridilmiş kərə yağı/
lamb meat, veal, sumac, onion, pomegranate, melted butter)

Göyərtili Gürzə/Gurze with Greens 6.00 AZN
(dağ göyərtisi, qatıq, kərə yağı/
mountain herbs, dough, homemade yoghurt, butter)

Ətli Gürzə/Gurze with Meat 7.00 AZN
(quzu əti, baş soğan, palçıq turşu, kərə yağı/
lamb meat, dough, onion, plum paste, butter)

Sürhüllü Ətli/Surhullu with fresh Meat 6.00 AZN
(quzu əti, sürhüllü xəmiri, palçıq turşu, sarımsaq/
lamb meat, surhullu, plum paste, garlic) 

Sürhüllü Quru Ətlə/Surhullu with Dry Meat 9.00 AZN
(quru ət, quru dolma, sürhüllü xəmiri, palçıq turşu, sarımsaq/ 
jerked meat, dried stuffed intestines, surhullu, plum paste, garlic)

Yarpaq Xingalı/Traditional Pasta 9.00 AZN
(dana əti, baş soğan, sarımsaq, qatıq, əridilmiş kərə yağı/ 
pasta cutted into leaves/sheets, minced veal, onion, 
homemade yoghurt, garlic, melted butter)

PLOVLAR/RICE

Səbzi Plov/Rice with Meat and Greens 15.00 AZN
(quzu əti, düyü, göyərti, baş soğan, limon suyu, əridilmiş kərə yağı/
lamb meat, greens, rice, lemon juice, onion, melted butter)

Turşu Qovurma Plov/Rice with Meat and Dry Fruit 17.00 AZN
(quzu əti, düyü, şabalıd, ərik qurusu, kişmiş, alça, baş soğan, əridilmiş kərə yağı/
lamb meat, rice, chestnut, dried apricots, raisins, cherry-plum, onion, melted butter)
  

Qozlu Plov/Rice with Walnut 22.00 AZN
(quru ət, quru dolma, düyü, xırda lobya, qoz, əridilmiş kərə yağı/
jerked meat, dried stuffed intestines, rice, small beans, wallnuts, melted butter)

İSTI YEMƏKLƏR/MAIN COURSE

Piti 7.00 AZN
(quzu əti, quyruq, noxud, alça, şabalıd, baş soğan/ 
lamb meat, sheep tail, chickpea, cherry-plum, chestnut, onion) 

Pip Dolma 7.00 AZN
(pip yarpağı, quzu əti, düyü, göyərti, qatıq/ 
minced lamb meat wrapped in linden leaves, rice, greens, homemade yoghurt)

Yarpaq Dolma/Grape Leaves Dolma 8.00 AZN
(üzüm yarpağı, quzu əti, düyü, göyərti, qatıq/
minced lamb meat wrapped in grape leaves, rice, greens, homemade yoghurt) 

Coban Qovurma (Quzu və ya Dana əti ilə)/ 
Braised Lamb or Beef 9.00 AZN
(quzu və ya dana əti, kartof, rəngli bolqar bibəri, pomidor, baş soğan/ 
lamb meat or veal, potatoes, colored bell pepper, tomatoes, onion) 

Tabaka/Fried Whole Chicken 14.00 AZN
(çolpa, bitki yağı/ chicken, vegetable oil)

Can Əti Qızartması Vişnə sousu ile/
Grilled Tendirloin with Cherry Souce 15.00 AZN

Farel/Trout 12.00 AZN

Berj  12.00 AZN

Qızıl Balıq/Salmon 18.00 AZN

Quzu Sacı/Lamb Sadj 18.00 AZN
(quzu əti, kartof, baş soğan, bolqar bibəri, acı bibər, 
badımcan, pomidor, əridilmiş kərə yağı/
lamb meat, potatoes, onion, bell pepper, hot pepper, 
eggplants, tomatoes, melted butter)

Toyuq Sacı/Chicken Sadj 18.00 AZN
(çolpa, kartof, baş soğan, bolqar bibəri, acı bibər, 
badımcan, pomidor, əridilmiş kərə yağı/
chicken, potatoes, onion, bell pepper, hot pepper, 
eggplants, tomatoes, melted butter) 
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KABABLAR/BBQ

Tikə/Lamb 7.00 AZN
(quzu əti, lavaş, sumax, baş soğan, göyərti/ 
lamb’s flesh, lavash, sumac, onion, greens)

Antrikot/Lamb Chops 8.00 AZN
(quzu əti, lavaş, sumax, baş soğan, göyərti/
lamb sirloin,  lavash, sumac, onion, greens)

Lülə/Minced Meat 8.00 AZN
(quzu əti, quyruq, lavaş, sumax, baş soğan, göyərti/
lamb meat, sheep tail fat, lavash, sumac, onion, greens) 

Qozlu Lülə/Minced Meat with Walnut 12.00 AZN
(toyuq filesi, quyruq, lavaş, qoz, sumax/ 
chicken fillet, sheep tail fat, lavash, walnuts, sumac)

Hind Quşu/Turkey 12.00 AZN
(hind quşu, lavaş, baş soğan, sumax, göyərti/ 
turkey meat, lavash, onion, greens, sumac)

Novbahar Kababı 18.00 AZN
(can əti, quyruq, lavaş, qoz, baş soğan, sumax, göyərti/ 
beef tenderloin, sheep tail fat, lavash, walnuts, onion, greens, sumac) 

Tərəvəz/Vegetable 3.00 AZN
(badımcan, pomidor, acı bibər, lavaş, sumax/ 
aubergines, tomatoes, hot pepper, lavash, sumac)

Kartof Lüləsi/Mushed Potato 3.00 AZN
(kartof, quyruq, baş sogan, lavaş, sumax, göyərti/ 
potatoes, sheep tail fat, onion, lavash, greens, sumac)

Külləmə Quyruqda/Potato with Lamb Fat 4.00 AZN
(kartof, quyruq, lavaş, sumax, göyərti/ 
potatoes, sheep tail fat, lavash, greens, sumac) 

ŞIRNIYYAT/DESERT 

Qızardılmış Şirin Gürzə/Sweet Fried Gurze 6.00 AZN
(fındıq, şəkər tozu, şəkər pudrası, bitki yağı/ 
hazelnuts, sugar, sugar powder, vegetable oil) 

Novbahar Deserti 9.00 AZN
(Novbahar kremi, oreo peçenyası, qoz, espresso kofe/
Novbahar cream, Oreo biscuits, walnuts, coffee espresso)

Alma və ya Armud Piroqu/Apple or Pear Pie 9.00 AZN
(alma və ya armud, karamel sousu, darçın, dondurma/
apple or pears, caramel sauce, cinnamon, ice cream)

Tiramisu  9.00 AZN
(tiramisu kremi, savoyardi peçenyasi, kofe, kakao tozu/
tiramisu cream, savoiardi biscuits, coffee, cacao powder)

Mövsüm Meyvələri/Seasonal Fruits 10.00 AZN

 

AVROPA MƏTBƏXI/EUROPEAN CUSINE

QƏLYANALTILAR/ STARTERS

Brusçetta Mal Əti ilə/Beef Bruschetta  10.00 AZN
(mal əti, pomidor, badımcan, pendir, göyərti, xardal/
beef, tomato, eggplant, cheese, herps, mustard)

Brusçetta Qızıl Balıq ilə/Salmon Bruschetta  12.00 AZN
(qızıl balıq,pomidop,yumurta,pendir,xiyar,ğöyərti,sarımsaq/
salmon,tomato,egg, creem cheese, cucumber,herps,garlic)

İstiotlu sousda Krevetlər/Spicy Shrimp 12.00 AZN
(krevetlər,açılı bibər,portağal suyu, sarımsaq,ğöyərti/
shrimp,chilli pepper,orange juice, garlic,herps)



Qiymtlərin üzrinə 5% servis haqqı əlavə olunacaq
Qiymtlər Azərbaycan manatı ilədir və bütün vergilər daxil edilmişdir

Qiymtlərin üzrinə 5% servis haqqı əlavə olunacaq
Qiymtlər Azərbaycan manatı ilədir və bütün vergilər daxil edilmişdir

ŞORBALAR/SOUP

Pendir Şorbası/Cheese soup  6.00 AZN
(labne pendiri, viola pendir,qaymaq,holland pendiri/ 
cream cheese,cheese viola,cream,holland cheese) 

Ispanaq Şorbası/Spinach soup 6.00 AZN
(ispanaq,kartof,soğan,qaymaq,yumurta/
spinach,potato,onion,cream,egg)

Ətli Mərcimək Şorbası/Beef Lentel soup 6.00 AZN
(ət,pomidor pastası,qırmızı mərci,kələm,yaşıl bibər,kök,ispanaq/
meat,tomato pasta, red lentil,cabbage, green pepper,carrot,spinach)

Pomidor Şorbası/Tomato soup  6.00 AZN

SALATLAR

Toyuq Salatı/Chicken Salad 7.00 AZN
(toyuq, göbələk, qaymaq/chicken, mushroom, cream)

Bekmez Souslu Toyuq Salatı/
Chicken Salad with Molasses Dressing 7.00 AZN
(toyuq əti, xiyar, kök, alma/ chicken, cucumber, carrot, apple)

Ətli Göbələk Salatı/Beef Salad wiht Mushroom  7.00 AZN
(ət, turşu göbələk, turçu xiyar, yaşıl bibər, qırmızı bibər/
meat, mushroom pickled, cucumber pickled,  green pepper, red pepper)

Toyuqlu Sezar Salatı/Caesar Salad with Chicken 8.00 AZN
(toyuq əti, pomidor, cezar sousu,kahı, parmezan pendiri/
chicken, tomato, chaeser dressing, lettuce, parmesan cheese)

Krevetli Sezar Salatı/Caesar Salad with Shrimp 13.00 AZN
(krevetlər, pomidor, cezar sousu,kahı, parmezan pendiri/
shrimps, tomato, chaeser dressing, lettuce, parmesan cheese)

Bri Pendirli Meyvə Salatı/Fruit Salad with Brie 12.00 AZN
(brie pendiri, alma, portağal, üzüm,badam, bal, nanə/
brie cheese, apple, orange, grape, almond,honey.green mint.)

Küncüt Sousunda Krevet Salatı/
Shrimp Salad with Sesame Dressing  14.00 AZN
(krevetlər, kahı, göyərti, xiyar, pomidor/
shrimp, lettuce, herps, cucumber,tomato)

İSTI YEMƏKLƏR/MAIN COURSE

Toyuq Feselidə/Chicken with Creap 8.00 AZN
(toyuq, göbələk, gaymaq, holland pendiri, yumurta/
chicken, mushroom, cream, hollan cheese, egg)

Can Əti Medalion/Beef Medalion 20.00 AZN
(mal əti, pomidor, badımcan, bolqar biberləri, göbələk, gaymaq, xardal/
beef, tomato, eggplant, bulgar peppers,  mushroom, cream, mustard)

Can Əti/Tenderloin Steak  20.00 AZN
(can əti, pomidor, jalapeno bibər, bolgar bibər rengli, göbələk, cəfəri, sarımsaq/
beef , tomato, jalapeno. bulgar pepper,  mushroom, parsley, garlic)

Qızardılmış Farel/Grilled Trout 12.00 AZN
(farel, kartof, pomidor, limon/trout, potato, tomato, lemon)

Qızardılmış Qızıl Balıq Nar Sousu ilə/
Grilled Salmon with Pomegranate sauce  22.00 AZN
(qızıl balıq, kök, badımcan, nar sousu, göyərti, bolgar bibəri, limon/
salmon, carrot, eggplant, pamegranate sauce, herps, bulgar pepper.lemon)

Əriştə Qaymaqlı Sous ilə/Fettucini Alfredo  8.00 AZN
(toyuq file,göbələk, əriştə barilla, qaymaq, parsmesan pendiri/
chicken breast, mushroom. fettuchini barilla, cream, parmesan cheese)

Qızıl Balıq ilə Əriştə/Fettucini with Salmon  12.00 AZN
(qızıl balıq, əriştə, qırmızı soğan, ispanaq, gaymaq, parmezan pendiri/
salmon, tagliatelli barilla, red onion, spinach,parmesan cheese)

Sisiliya Üslubunda Spagetti/Spaghetti Sicilian  12.00 AZN
(krevetlər, kalamarı, soğan, pomidor,ağ şərab, spagetti/
shripms, calamari, red onion, tomato, white wine, spagetti)  

BURGER & SANDWICH

Club Sandwich 7.00 AZN
(tost çörək, pomidor, turşu xiyar, toyuq əti, kahı,holland pendiri/
tost bread, tomato, cucumber marinated, lettuce, holland cheese)

Chicken Burger  8.00 AZN
(toyuq əti, soğan, mayonez, pomidor, turşu xiyar, kahı,holland pendiri/
chicken breast, onion, mayonesse, tomato,pickled cucumber, lettuce, holland cheese)

Beef Burger  9.00 AZN
(mal əti, soğan, mayonez, pomidor, turşu xiyar, holland pendiri/
meat, mayonesse, tomato, pickled cucumber,holland cheese)
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PIZZA

Pollo  10.00 AZN
(tomat sousu, mozarella pendiri, toyuq əti,pomidor, bolgar bibəri, xəmir/
tomato sauce, mozarella, chicken breast, tomato, bulgar pepper, dough)

Capichosa  12.00 AZN
(pomidor sousu, mozarella pendiri, göbələk, vetcina, xəmir, gaymaq/ 
tomat sauce, mozarella, mushroom, ham,dough, sour cream)

Salami 13.00 AZN
(pomidor sousu, mozarella pendiri, salami, sosilər, turşu xiyar, xəmir/
tomaot sauce,mozarella, salami,sosic, cucumber pickled, dough)

Pepperoni  14.00 AZN
(pomidor sousu, mozarella pendiri, jalapeno bibəri, xəmir/
tomato sauce,mozarella, jalapeno, pepperoni, dough)

KIDS MENU

Meyvəli Dondurma/İce Cream with Fruits 3.00 AZN

Toyuq Şorbası/Chicken Soup 5.00 AZN

Mini Pizza 5.00 AZN

Mini Burger 6.00 AZN

Kotlet Kartof Puresi ilə/Meat Balls with Potato Pure 6.00 AZN

Naggetsler/Nuggets 8.00 AZN

Pendir Topları/Cheese Balls 8.00 AZN



Heydar Aliyev Avenue
Gakh, Azerbaijan, AZ3400

Tel. (994 2425) 55202
Fax (994 2425) 55204

www.elresort.az




