
                אינם כוללים שירות מחירים 
   טבעוני

 

 

 

 

 

 

 

 

  ראשונות

  62ים  ים דג פילה יו'קרפצ

 62 מוגש עם טוסטונים .שמנת מצע על תיבול ועשבי מלפפון, זוקיני, אדומה טונה סביצ׳ה
 58 טוסטונים עם מוגש .שמנת כבוש גבינת סלמון

 58 טרטר רוטבו פריך וקלאמרי שרימפס
  58סלט קוד פריך 

  56המאירי  עם בולגרית רומנה על הגריל אלה ארטישוק
  54לבבות חסה, קרוטונים ברוטב קיסר  סלט פרגית

 42וטב קיסר עם פרמז'ן וקרוטונים סלט חסה בר
  62ואגסים  כחולה גבינה סלט

  52באפלו  קפרזה מוצרלה די
 58טוסטונים  עם מוגש .ן'פרמז וגבינת בקר יו'קרפצ

  54עם בולגרית המאירי  סלט יווני

 
 42 חם מוגש במקום נעשה' העתיקה עכו' חומוס
   46 בטחינה בלאדי חציל

 48 טחינה עם מרגז נקניקיות
 46 ישראלי סלט
 16 מהטאבון חמה פרנה

 

 כריכים

  64 סלט ירוק עם מוגש פרגית כריך
 62מוגש עם סלט ירוק  ובזיליקום עגבניות, פסטו, באפלו די מוצרלה כריך
  60סלט ירוק  עם מוגש במיונז טונה כריך

 

 עיקריות

  84 מהמדורה ובצל עגבניה בטטה, ,אדמה תפוח עם ים דג פילה
 126 ירוקה ושעועית מהמדורה א"ותפו בגריל צלוי פתוח לברק

 98₪ פריך וקלאמרי שרימפס
 106 ירוקה ושעועית מהמדורה א"ותפו פרובנסל שרימפס

 
  93 ירוקה ושעועית מהמדורה עגבנייה אדמה תפוח ורי'ימיצ'צ ברוטב הגריל על פרגית
  93 מהמדורה ובצל בטחינה חציל, עגבניה, אדמה תפוח עם קבב

 , בצד קשה ביצה, במקום נעשה חם טרי' העתיקה עכו' חומוס - תיכונית ים פלטה
 66 טרייה ופיתה הבית חמוצי, ירקות סלט, ירושלמי פלאפל כדורי 
 88 טחינה על פרגיות שווארמה

 

  אחרונות  ילדים

 (10)תוספת בולגרית  38אבטיח   78/ 48   גדול/  קטן וצ׳יפס שניצלונים

 אנה פבלובה גלידה וניל עם שברי מרנג 54 מרגריטה פיצה

 48קצפת ופירות יער  42  עגבניות ברוטב ספגטי

 48שוקולד כדור וניל ושוקולד חם  בראוניז 48 יפס'צ עם עוף נקניקיות

 42מלבי שמנת   52 יפס'צ&  פיש

 48 גלידה ונילקרמבל תפוחים עם  32 צ׳יפס
  



                אינם כוללים שירות מחירים 
   טבעוני

 

       

 משקאות קלים
  13קולה  -קוקה

 13ספרייט 
 13פאנטה 

 13 קולה דיאט -קוקה
 13קולה זירו  -קוקה

 13ספרייט זירו 
 12נרלים נביעות מי

 13סודה 
 13תפוזים 

 13אשכולית 
 14לימונדה 
 16לימונענע 

 19תפוזים סחוט 
 19גזר טבעי מיץ 

 19מיץ גזר תפוזים טבעי 
 14פריגת נקטר חמוציות 

 14פריגת סיידר צלול 
 14טוניק 

 14פיוז טי אפרסק 
 16משקה אנרגיה 

 21אייס קפה 
 19קפה קר 

 19חליטת תה קר 
 31ליטר  1אביאן מינרלים 

 31ליטר  1פרייה 
 15מ"ל  250פרייה פחית 

 
 ברדים

 21 )בעונה(ברד ענבים *
 

 בקבוק בירות
  34קורונה 

 29( בק' אלומיניוםקרלסברג )
 

 1/3בירות מהחבית 
 29 קרלסברג
  29טובורג 
 Amber Ale 34שקמה 

 

 מזטים
 14תוספת זיתים 

  28שקדים במי מלח 
 

 תוספות

 6תוספת משקה קל 

 10תוספת סאוור 

 13תוספת משקה אנרגיה 

 8תוספת קרנברי 

 
 מבעבע יין

  165 ברוט השמורה גמלא
  42 כוס
  260 ברוט רוזה ירדן
  260 בלאן דה בלאן ירדן
  580 שנדו מואט

 
 יבש חצי לבן יין

 180 גוורצטרמינר ירדן
 46 כוס

 
 

 קוקטיילים
 אפרול, יין מבעבע -אפרול שפריץ
 62ופלח תפוז 
לימון,  , ג׳ינג׳ר, מלפפון,וודקה - מוסקו מיול
 62ונענע  ג׳ינג׳ר אייל

, קרנברי, נענעג'ין גורדונס,  -ללה פיץ' ביץ'
 62חליטת תה, מחית אפרסק ופרייה 

 רום, קוביות לימון, נענע, -מוחיטו
 62סוכר חום ופרייה 

ג'ין גורדונס פינק עם  – פינק ג'ין טוניק
  62 , אוכמניות ורוזמריןטוניק

 

 אפריטיף
 29צינזנו ביאנקו 
 29צינזנו רוסו 

 29צינזנו אקסטרא דריי 
 42קמפרי 
 42אפרול 
    120טוויסט בקבוק  קרופט

   30קרופט טוויסט כוס 
 

 אניס

 38ערק עלית 

 40פסטיס 

 40 12אוזו 
 

 וודקה

 46סמירנוף *

 52קטל וואן *
  52*בלוודיר 

 

 ג'ין

 52גורדונ'ס 
   52גורדונ'ס פינק 

 54טנקרי 
 

 רום

 49קפטן מורגן ספייסד 

 52בקרדי 
 

 טקילה

 Blanco 53דון חוליו 

 Reposado 58דון חוליו 
 Anejo 68דון חוליו 

 

 וויסקי סקוטי

 42ג'וני ווקר רד לייבל 

 52ג'וני ווקר בלאק לייבל 
 
 
 

  
 
 
 

 יבש לבן יין
  E 155 יו'גריז פינו
  40 כוס
  195 בלאן סוביניון ירדן
  50 כוס

  210 פורי דומיין שאבלי
 250 ואה'בורז הנרי דומיין סנסר

 

 אדום יין
 155 פרימיטיבו טרולי
  40 כוס

  220 גליל הרי יראון
 58 כוס

 אירי וויסקי
 42 בושמילס

 49 בוש בלאק
 

 וויסקי אמריקאי

 52ג'ק דניאלס 
 

 סינגל מאלט

 60שנים(  10) טאליסקר

 60 שנים( 12)גלן פידיך 

 64 שנים( 16) לגבולין
 

 ליקרים

 38בייליס 

 42מידורי 
 

 קוניאק

 v.s.o.p  80 הנסי
 x.o.  150 הנסי

 
 דג'סטיף

 41ייגרמייסטר *

 40 גראפה

 42פרנה ברנקה 
 
 

 משקאות חמים

 11אספרסו קצר 

 11אספרסו ארוך 

 14אספרסו כפול 

 14קפוצ'ינו 
  17קפוצ'ינו על סויה 

 16קפוצ'ינו מאספרסו כפול 

 14קפוצ'ינו נטול קפאין 

 14אמריקנו 

 12מקיאטו 

 12נס קפה 

 14נס קפה על חלב 

 15שוקו חם 

 17סיידר חם 

 34עם יין סיידר חם 

 13קפה שחור 

 13תה 

 13תה נענע 

 5 )תוספת)דבש 
 

 בקבוקים:
 800ליטר  1וודקה בלוודיר 
 1400ליטר  1.75וודקה בלוודיר 

 440מ"ל  700 12אוזו 
 410מ"ל  700ערק עלית 

 
 רוזה יין

  175 זינפנדל וויט וונטד
  45 כוס
AIX  210 רוזה  
  55 כוס
  210 רוזה ירדן
 55כוס 

 


