
פוקאצ'ה  23
טחינה, סלסה, סחוג ביתי

סלק בר  36
בייבי תרד, סלקים שרופים, גבינת טולום, בלסמי מצומצם, 

שקדים קלויים, שמן זית ולימון

פרחי כרובית בתנור אבן  39
טחינה, שום קונפי ועירית קצוצה

קרפאצ׳יו סינטה  56
פרמז׳ן, ארוגולה, שמן זית, בלסמיקו

ומלח ים אטלנטי

פולנטה  52
קרם תירס, פרמז'ן, קונפי פטריות, מיקרו אפונה

קרפצ'יו חציל שרוף  42
עגבניות מרוסקות, טחינה גולמית, פטרוזיליה, סומאק,

שקדים קלויים, גבינת פטה

מרגריטה  61
מוצרלה, פרמז׳ן, 

בזיליקום טרי  ושמן זית

אלה רומנה  72
מוצרלה, פטה, ארטישוק רומאי,

זיתי קלמטה, עגבניות שרי ובלסמיקו 

ספייסי פפרוני  73
מוצרלה, פרמז'ן, בצל סגול, 

צ'ילי טרי ופפרוני איטלקי

קרבונרה  74
 שמנת כמהין, מוצרלה, תרד, חזה אווז 

מעושן, פרמז'ן וחלמון ביצה

פורמאז‘  69
מוצרלה, פטה, רוקפור, פרמז‘ן, 

בצל ירוק, אורוגולה

פונגי  68
שמנת כמהין, מוצרלה, פרמז'ן,

פטריות, קונפי שום, ואורגנו טרי

בטטה קריספי  71
שמנת כמהין, מוצרלה, גבינת

עזים, קוביות בטטה,
בצל מפוחם ועירית קצוצה 

גבינה טבעונית בתוספת 8 ש"ח 

לחמעג׳ון  55
ראגו בקר, עגבניות מרוסקות, בצל מפוחם, 

צנוברים, פטרוזיליה וטחינה לבנה

המבורגר בחצר  69
220 גר׳ בשר בקר, איולי שום, חסה,עגבניה  ובצל סגול

* תוספת לבחירה

המבורגר ברוקלין  74
220 גר׳ בשר בקר, רוטב ברביקיו, קורנביף, חלפיניו ומלפפון חמוץ 

* תוספת לבחירה 

המבורגר צרפתי  78
220 גר׳ בשר בקר, קונפי פורטבלה, איולי שום, עלי רוקט,

בצל מקורמל ורוטב גבינה כחולה
* תוספת לבחירה 

תוספות להמבורגר  6 ביצת עין / בצל מקורמל | 8 אמנטל 

שניצבורגר  64
שניצל בלחמניה, איולי לימון כבוש, עלי רוקט, כרוב סגול מוחמץ 

 * תוספת לבחירה

ביונד מיט  69
ההמבורגר ששיגע את העולם,  לחמניה רכה, חסה, 
עגבניה, בצל סגול וקטשופ סלק | * תוספת לבחירה

שניצל שולה 67
חזה עוף בציפוי פריך, איולי צ׳יפוטלה
ואיולי לימון כבוש |  * תוספת לבחירה

*עד השעה 16:00

רצועות חזה עוף ראס אל חנות  62
בצל מקורמל, פטרוזיליה, טחינה לבנה 

* תוספת לבחירה
*עד השעה 16:00

צ׳יפס / שעועית ירוקה /פירה 22 
*פירה מוגש עד השעה 16:00
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פנצנלה 51
עגבניות צבעוניות, בצל שרוף, בזיליקום טרי, זיתי קלמטה, 

קרוטונים, מוצרלה באפלו קרועה ביד ובלסמיקו

סיזר סלט 49
חסה רומית, בצל סגול, רוטב קיסר מהאגדות, קרוטונים ופרמז׳ן  

תוספת ארטישוק/עוף 10

שולה בחצר 49
מלפפון, עגבניה, גמבה, צנונית, בצל סגול, 

זיתי קלמטה, אורגנו ופטה

פטה/ארטישוק/עוף
10/10/8
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בירות חבית
טובורג    24 | 30 | 58

קרלסברג   24 | 30 | 58
אסטראה דאם 29 | 36 | 65

ויינשטפן   29 | 36 | 65
ויינשטפן ויטוס   31 | 38 | 69
קירין  29 (250 מ“ל) | 36 | 69
בלאנק 1664   29 | 36 | 65

קרלסברג               27 | 33 | 61
גינס   29 | 36 | 65

בירות בקבוק   
קורונה   31

קסטיל רוז׳   36
שפירא (חיטה, פייל אייל,       ) 28 

גרימברגן (אמברה, בלונד) 32
דאורה דאם (ללא גלוטן) 28

סומרסבי  28

קוקטיילים
אפרול שפריץ  38

אפרול, פרוסקו צינזאנו, סודה ותפוז

סנגריה קרה  31|72
יין אדום מתובל בקינמון, תפוזים, ליקר תפוז, תפוח עץ 

וציפורן

מרגריטה קפואה  41
אספולון רפוסאדו, לימון, בטעם מנגו/תות

גולד דיגר  44
קפטן מורגן ספייס, קוקוס ולימון

אטרף  44
וודקה ציטרון, מיץ לימון, חמוציות, ליקר תפוזים ואגבה

יאסו 44
אוזו 12, אשכולית אדומה, לימון

ח מ ש מ  � י י

לבנים
פינו גריג'יו קסטלו דלה רוסה, איטליה 35|127

שרדונה פמיל בוגרייה, צרפת 30|109

לה מולו בוויניאק, חצי יבש, צרפת 30|109

סוביניון בלאן טוריין, פמיל בוגרייה, צרפת 38|135

שאבלי ברנארד דפה, צרפת 248

אדומים
פרימיטיבו טרולי, איטליה 33|118

פינו נואר פמיל בוגרייה, צרפת 30|109
קברנה סוביניון אדמה, תבור, ישראל 128

רוזה
ברברה אדמה, תבור, ישראל 33|118

AIX פרובנס, צרפת 48|180

5 סטונס עמק האלה, ישראל 195

מבעבעים
פרוסקו צינזאנו, לבן יבש, איטליה 26|85

חופשי ומאושר
מיצים טבעיים 14
שתייה קלה  11

פררלה 750 מ״ל 25 
שתייה מוגזת בקבוק 12

       FEVER TREE טוניק                 

LUMA
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12
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שתייה חמה
אספרסו קצר / ארוך 8

אמריקנו חם / קר 14

 תה צמחים מהגינה 10 

המקו� הכי ח� בעיר

� י ח ו נ י ק
� י ה ד מ ה  ז

קלצונה נוטלה 44
הבצק שלנו במילוי נוטלה מפנקת, מרשמלו, 

גלידת שמנת מסקרפונה וניל

דאבל קאסטה 46
גלידה מסקרפונה וניל, עוגיית שוקולד צ'יפס,

קראמבל קקאו וקרמל מלוח

פבלובה סולרו 36
סורבה מנגו ופסיפלורה, גלידה שמנת וניל, 

שברי מרנג, דולסה פטל

מלבי 28
מי ורדים, קוקוס קלוי, אגוזים מקורמלים

*טבעוני


