ראשונות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

סביצ׳ה טונה אדומה ,זוקיני ועשבי תיבול על מצע שמנת .מוגש עם טוסטונים 64
קרפצ'יו פילה דג ים ,זרעי עגבניות ,צנונית ,פלפל חריף ,זיתי קלמטה ,עלים ,שמן זית ומיץ לימון .מוגש עם טוסטונים 64
סלמון כבוש ,שמיר ,בצל ירוק וגבינת שמנת .מוגש עם טוסטונים 62
מיקס שרימפס וקלאמרי (טבעות וראשים) בציפוי פריך בליווי רוטב טרטר 59
קרפצ'יו בקר ,עלים ,שרי ,צנונית ,פלפל חריף ,שמן זית בלסמי וגבינת פרמז'ן .מוגש עם טוסטונים 64
ארטישוק אלה רומנה ,עלים ,עגבניות שרי ,בולגרית המאירי ,בצל סגול,סלק ,מיץ לימון ושמן זית 56
חציל בלאדי חם בטחינה ,צנוברים ,גרגירי חומוס ,שמן זית ופטרוזיליה 43
נקניקיות מרגז עם טחינה 43
חומוס עם גרגירים ,טחינה ,שמן זית ,פפריקה ,פטרוזיליה ופיתות טריות 36
טחינה ,קצף עגבניות ,פלפל חריף .מוגש עם פיתות טריות 36
כנפי עוף ברוטב צ׳ילי מתוק ושומשום קלוי 49
לחם הבית חם מהטאבון 16
תוספת פיתות 8

עיקריות
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

פילה דניס בטאבון בתוספת עגבניות תמר ,סלק ,בטטה ,זוקיני ,קלח תירס ,תפו״א ,בצל ,קונפי שום בשמן זית ועשבי תיבול 128
לברק פתוח על הגריל ברוטב נענע ,זעתר ,שום ,גרידת לימון ושמן זית בתוספת תפו"א ושעועית ירוקה 128
דניס שלם אפוי בעשבי תיבול בתוספת תפו"א אפוי ושעועית ירוקה 128
שרימפס ברוטב פסטו שמנת ופרמז׳ן בתוספת תפו"א אפוי ושעועית ירוקה 98
שרימפס פרובנסל ,עגבניות שרי ,שום ,בזיליקום ,יין לבן ,שמן זית בתוספת תפו"א אפוי ושעועית ירוקה 98
טבעות וראשי קלאמרי בציפוי פריך בליווי רוטב טרטר 96
מיקס שרימפס וקלאמרי (טבעות וראשים) בציפוי פריך בליווי רוטב טרטר 98
מדליוני פילה בקר ביין אדום וחומץ בלסמי בתוספת תפו"א אפוי ושעועית ירוקה (דרגת עשייה מדיום) 152
פרגית בגריל ברוטב צ׳ימיצ׳ורי ,בתוספת תפו"א אפוי ושעועית ירוקה 89
שווארמה פרגיות על טחינה ,צנוברים ופטרוזיליה בליווי סלט ירקות ופיתות טריות 89
קבב טלה בתוספת תפו"א אפוי ,חציל קלוי בטחינה ועלים ירוקים 89
פטוצ'יני ירקות שוק ,שרי ,גזר ,פלפל אדום ,שמפניון ,שעועית ירוקה ,אפונה ,קרישה ,שום ,פטרוזיליה ושמן זית 78

סלטים
26
27
28
29
30
31
32
33

סלט גבינה כחולה ואגסים  -גבינה כחולה ,עלים ,חסות ,אנדיב ,סלק ,אגסים ואגוזי מלך בויניגרט חרדל ודבש 58
סלט מוצרלה באפלו -מוצרלה באפלו ,עלים ,חסות ,שרי ,שעועית ,בזיליקום ,נענע ,פטרוזיליה ,בצל ירוק ,פסטו ,חומץ
בלסמי ושמן זית 58
סלט נתחי פילה קוד -קוד פריך ,עלים ,חסות ,שרי ,צנונית ,שעועית ,בזיליקום ,נענע ,פטרוזיליה ובצל ירוק ברוטב ויניגרט בליווי
מטבל טרטר 63
סלט פילה עוף בטריאקי -עלים ,חסות ,שרי ,צנונית ,שעועית ,בזיליקום ,נענע ,פטרוזיליה ,בצל ירוק ובטטה פריכה בויניגרט חרדל 58
סלט יווני -עגבניות ,מלפפונים ,בצל סגול ,פלפל אדום ,גבינת פטה ,זיתים ,שמן זית ,לימון וזעתר 54
סלט טונה -טונה במיונז ,עלים ,חסות ,שרי ,צנונית ,שעועית ,בזיליקום ,נענע ,פטרוזיליה ,בצל ירוק ,תפו"א ,ביצה קשה,
ועירית ברוטב ויניגרט 58
סלט ישראלי -עגבניות ,מלפפונים ,בצל סגול ,פלפל אדום ,שמן זית ולימון 46
סלט ירוק -עלים ,חסות ,שרי ,צנונית ,שעועית ,בזיליקום ,נענע ,פטרוזיליה ,ובצל ירוק ברוטב ויניגרט 46

כריכים (מוגשים בלחם מרוקאי שנאפה על לבנים)
34
35
36
37

כריך קפרזה -מוצרלה באפלו ,עגבניות טריות ,עגבניות מיובשות ,בזיליקום ,אורוגולה ,חסה ,זיתי קלמטה ,פסטו ,שמן זית
וחומץ בלסמי בליווי סלט ירוק 58
כריך סביח -חומוס ,טחינה ,חציל מטוגן ,ביצה קשה ,עגבנייה ומלפפון חמוץ בליווי סלט ישראלי 54
כריך עוף -חזה עוף ,איולי פלפלים פיקנטי ,סלסה ורדה ,חסה ,עגבנייה ומלפפון חמוץ בליווי סלט ירוק 58
כריך טונה -טונה במיונז ,ביצה קשה ,מיונז ,עגבנייה ומלפפון חמוץ בליווי סלט ירוק 56

פיצות וטוסטים
 38פיצה מרגריטה אישית 48
 39טוסט גבינה בליווי סלט ירוק בויניגרט חרדל 48

ארוחות ילדים
40
41
42
43
44
45

פסטה פנה ברוטב עגבניות 44
צ׳יפס 29
פיש אנד צ'יפס 48
שניצל וצ׳יפס קטן 48
שניצל וצ׳יפס גדול 78
נקניקיות עוף עם צ'יפס 48

אחרונות
46
47
48
49
50
51
52
53

אבטיח (בעונה) 38
תוספת בולגרית 8
מלבי שמנת בליווי אגוזי לוז ,שבבי קוקוס וסירופ ורדים 38
עוגת גבינה 39
בראוניז שוקולד בליווי כדור גלידה וניל ורוטב שוקולד חם 43
קרמבל תפוחים חם בליווי כדור גלידה וניל 43
כדור גלידה -שוקו ,וניל ,מוקה 13
כדור סורבה -לימון ,תות 16
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יין מבעבע
54
55
56

57

58
59

גמלא השמורה ברוט
כוס
יין מבעבע קל ונקי ,שכיף לשתות תמיד.
ירדן רוזה
מבעבע ורוד ואלגנטי משנת בציר איכותית במיוחד ,המופק בדקדקנות על פי השיטה המסורתית
מענבי שרדונה ופינו נואר.
ירדן בלאן דה בלאן
יין מבעבע זה המופק אך ורק מענבי שרדונה ,מתחרה היטב במבעבעים מרחבי העולם ומעניק חוויה
של שמפנייה ללא תג המחיר.
מואט שנדו
שמפניה שמגיעה מאחד הבתים הטובים והמפורסמים במחוז שמפיין שמשלבת בתוכה עידון ועוצמה עם איזון בטעם.
דום פריניון
שמפניה מלאת חיים ארומטית פירותית ,נחשבת לאחת מהטובות בעולם.

165
42
260

260

580
1350

יין לבן חצי יבש
160
42

 60ירדן גוורצטרמינר
 61כוס
יין לבן מלא טעם וניחוח ,בעל מאפיינים טרופיים וחמיצות מאוזנת.

יין לבן יבש
62
63
64
65
66

ירדן סובניון בלאן
כוס
סובניון בלאן קלאסי ,רך חמאתי ומלוטש.
עמק האלה שרדונה
כוס
יין לבן יבש מאיזור עמק האלה יין קליל ובהיר בעל ניחוחות של פירות לבנים מתוקים
ירדן שרדונה כרם אורגני אודם
יין לבן יבש מורכב ומיוחד ,המגיע מכרם אודם בצפון רמת הגולן היין התיישן למשך  7חודשים בחביות עץ אלון צרפתי.

170
45
152
39
185

יין רוזה
152
39

 69עמק האלה אבר-רד
 70כוס
רוזה יבש ומפתיע שופע פרי קליל ועדין שאי אפשר להפסיק לשתות

יין אדום
71
72
73
74
75
76

160
42

גמלא השמורה קברנה סוביניון
כוס
קברנה קלאסי שכולם אוהבים.
הרי גליל יראון
כוס
יין הדגל של הרי גליל מעניק חווית שתיה חדה ,עוצמתית ומרשימה.
ירדן מלבק
החלופה האמיתית לקברנה .כבד ועוצמתי בטירוף.
ירדן קברנה סוביניון
קלאסיקה ישראלית במיטבה.

192
49
255
255

יינות מתיישנים בצירים משתנים מעת לעת
 77ירדן מרלו 2011
מרלו רך ועשיר ,מלא בטעם ומאוזן מאוד .מרלו לא שגרתי בנוף שלנו .ארוחה בפני עצמו.
 78ירדן קברנה סוביניון כרם בראון 2014
קברנה מאופק ואלגנטי מכרם יחיד החושף סיומת ארוכה ומעגנת
 79ירדן קצרין אדום 2013
יין הדגל של יקבי רמת הגולן המופק רק בשנות בציר יוצאות דופן באיכותן
 80ירדן קברנה סוביניון  2012מגנום ( 1.5ליטר)
אחד היינות האגדיים שיצאו במדינתנו ,שיא האיכות והליטוש ביין כחול לבן,
בקבוק מגנום מאפשר ליין להתיישן בצורה טובה יותר.

395
450
950
1450
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משקאות קלים

קוקטיילים

82

קוקה -קולה 13

83

ספרייט 13

84

פאנטה 13

85

קוקה -קולה דיאט 13

 120אפרול שפריץ -אפרול ,יין מבעבע

 149ג'ק דניאלס 52

ופלח תפוז 48

סינגל מאלט

 121מוסקו מיול -קטל וואן ,ג׳ינג׳ר,

 86קוקה -קולה זירו 13

מלפפון ,לימון ,ג׳ינג׳ר אייל ונענע  150 48טאליסקר ( 10שנים) 60
 122ללה פיץ' ביץ'-ג'ין גורדונס ,קרנברי,

87

ספרייט זירו 13

נענע ,חליטת תה ,מחית אפרסק

88

נביעות מים מינרלים 12

ופרייה 48

 89סודה 13

סוכר חום ופרייה 48
* 124דקירי אננס קפוא (בעונה) 48

91

אשכוליות 13

92

לימונדה 14

93

לימונענע 16

94

תפוזים סחוט 19

 125צינזנו ביאנקו 29

95

מיץ גזר טבעי 19

 126צינזנו רוסו 29

 151גלן פידיך ( 12שנים) 60
 152לגבולין ( 16שנים) 64

 123מוחיטו-רום ,קוביות לימון ,נענע,

 90תפוזים 13

ליקרים
 153בייליס 38
 154דרמבוי 42
 155אמרטו דיסרונו 40

אפריטיף

 96מיץ גזר תפוזים טבעי 19
97

וויסקי אמריקאי

מיץ ענבים 14

 127צינזנו אקסטרא דריי 29
 128קמפרי 42

 98פריגת נקטר חמוציות קרנברי 14

 156מידורי 42

קוניאק
 157רמי מרטין 80 v.s.o.p
 158רמי מרטין 150 x.o

 129אפרול 42

דג'סטיף

 99פריגת סיידר צלול 14

אניס

 100טוניק 14

* 159ייגרמייסטר 41

 101פיוז טי אפרסק 14

 130ערק עלית 38

 160גראפה 40

 102משקה אנרגיה 16

 131פסטיס 40

 161פרנה ברנקה 42

 103אייס קפה 21

* 132סמבוקה 40

 104קפה קר 19

 133אוזו (40 )12

 105אביאן מינרלים  1ליטר
 106פרייה  1ליטר

 162תוספת משקה קל 6

( 31בקבוק פלסטיק)

( 31בקבוק פלסטיק)

 107פרייה פחית  250מ"ל 15

ברדים

וודקה

בירות (בקבוק)

* 134סמירנוף 46
* 135סמירנוף בלאק 56

 165תוספת קרנברי 8

* 136קטל וואן 52

משקאות חמים
ג'ין

111

בירות מהחבית 1/3

 137גורדונ'ס 46
 138טנקרי 49

 168אספרסו כפול 13
 169קפוצ'ינו 13

רום

 170קפוצ'ינו גדול 16

 139קפטן מורגן ספייסד 46

 171קפוצ'ינו מאספרסו כפול 16

 140בקרדי 48

 172קפוצ'ינו נטול קפאין 13
 173אמריקנו 13

 112קרלסברג 28
 113טובורג 28

 166אספרסו קצר 11
 167אספרסו ארוך 11

 110קרלסברג 28
סומרסבי (סיידר תפוחים  4.5%ללא גלוטן) 28

 163תוספת סאוור 10
 164תוספת משקה אנרגיה 13

* 108ברד פסיפלורה (בעונה) 21
* 109ברד תות (בעונה) 21

תוספות

טקילה

 174מקיאטו 12

 114ויינשטפן 33

 141קוורבו גולד 49

 175נס קפה 12

 115ג'מס פילז (בירה בוטיק ישראלית) 33

 142דון חוליו 55 Resposado

 176נס קפה על חלב 14

 116שנדי קרלסברג 28

 143דון חוליו 75 Anego

 177שוקו חם 15
 178סיידר חם 17

מזטים

וויסקי סקוטי

 179סיידר חם עם יין 34

 144ג'וני ווקר רד לייבל 42

 180קפה שחור 12

 118שקדים במי מלח 28

 145ג'וני ווקר בלאק לייבל 52

 181תה 12

 119אדממה 32

 146שיבאס ריגל 54

 182תה נענע 12

117

תוספת זיתים 14

 183דבש (תוספת) 5

וויסקי אירי

 184ג׳ינג׳ר (תוספת) 5

 147בושמילס 42
 148בלאק בוש 49
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