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free-guide/
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languages/georgian/food-drinks 
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Basic Food & Spices 

English Georgian Romanization 

bread ფური pfuri 

roll ბულკა bulka 

butter კარაქი karak'i 

cheese ყველი q'veli 

honey თაფლი thapfli 

jam მურაბა muraba 

egg გვერცხი gvertskhi 

noodles 

მაკარონი 
სპაგეტი 
ვერმიშელი 

makaroni 
spageti 
vermisheli 

rice ბრინჯი brinji 

yoghurt მაწონი mats’oni 

sugar 
შაქარი 
პესოკი 

shak’ari 
pesoki 

salt მაღილი maghili 

pepper 
პილპილი 
წიწაკა 

pilpili 
ts’its’aka 

spice სუნელი suneli 

oil ზეთი zethi 

Basic Words & Phrases 

English Georgian Romanization 

(to) eat ჩამა chama 

food საჩმელი sachmeli 
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(to) drink სვმა svma 

drink სასმელი sasmeli 

hungry 
ჰშია 
მშიერი 

hshia 
mshieri 

hunger შიმშილობა shimshiloba 

thirsty სწყურია sts'q'uria 

thirst წყურვილი ts’q'urvili 

(to) cook მომზადება momzadeba 

(to) taste გასინჯება gasinjeba 

tasty გემრიელი gemrieli 

delicious გემრიელი gemrieli 

Bon appetit! / Enjoy your 
meal! 

მიირთვით!  miirthvith! 

Cheers! / To your health! გაუმარჯოს!  gaumarjos! 

breakfast საუზმე sauzme 

lunch სადილო sadilo 

dinner 
საღამო 
საღამოს სუფრა 

saghamo 
saghamos supfra 

restaurant რესტორანი restorani 

bar ბარი bari 

café კაფე kapfe 

Cutlery 

English Georgian Romanization 

cutlery 
მჭრელი 
ინსტრუმენტები 

mch’reli instrumentebi 

fork ჩანგალი changali 

spoon კოვზი kovzi 
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knife დანა dana 

plate თეფში thepfshi 

glass ჩიკა chika 

cup ჩიკა chika 

mug 
ტოლჩა 
თასი 

tolcha 
thasi 

Drinks 

English Georgian Romanization 

water წყალი ts'q'ali 

mineral water 
მინერალური 
წყალი 

mineraluri ts’q’ali 

soda water / sparkling 
water 

გაზიროვკა 
წყლები 
ლიმონათი 

gazirovka 
ts’q’lebi 
limonathi 

still water წყალი ts’q'ali 

juice ნამწრენი namts'reni 

beer ლუდი ludi 

wine ღვინო ghvino 

champagne შამპანური shampanuri 

cocktail კოკტეილი kokteili 

milk რძე rdze 

cocoa კაკაო kakao 

coffee ყავა q'ava 

tea ჩაი chai 
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Flavors 

English Georgian Romanization 

sweet კბილი kbili 

sour მჟავე mzhave 

spicy ფხუკიანი pfkhukiani 

salty მაღილიანი maghiliani 

bitter მწარე mts'are 

Fruit & Vegetables 

English Georgian Romanization 

fruit ხილი khili 

vegetables ბოსტონი bostoni 

apple ვაშლი vashli 

orange ფორთუხალი pforthukhali 

strawberry ხენდრო khendro 

banana ბანანა banana 

potato კართოფილი karthopfili 

cucumber კიტრი kitri 

Meat & Sausages 

English Georgian Romanization 

meat ხორცი khortsi 

sausage 
ძეღლი 
კუპატი 

dzeghli 
kupati 

small sausage აფხაზურა apfakhazura 
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ham ვიჩინა vichina 

chicken ქათამი k’athami 

fish თევზი thevzi 

beef ძროხის ხორცი dzrokhis khortsi 

lamb ცხვარის ხორცი tskhvaris khortsi 

Dishes 

English Georgian Romanization 

soup სუპი supi 

salad სალატი salati 

french fries / chips 
შემწვარი 
კართოფილი 

shemts’vari karthopfili 

Sweets 

English Georgian Romanization 

chocolate შოკოლადი shokoladi 

pie ტორტები tortebi 

cake ტორტი torti 

biscuit მჩადი mchadi 

icecream ნაყინი naq'ini 

 


