
 ראשונות

 20 .סלסה עגבניות וטחינה, קרם חציל קלוי על הגריל  לחם הבית ומטבלים

BBQ WINGS  48 .קלויות ועטופות ברוטב ברביקיו ודבש ושומשום קלוי, פנקו בקראסטכנפי עוף 

 45 .ילי'דבש וצ בויניגרטאגוזי מלך ועלי כוסברה , אננס, לבן ואדום אנדיבעלי   אנדיבסלט 

 64 .שרי ועלי ארוגולה קונפי ,פלפל שחור, מלח גסיו פילה בקר  'קרפצ

 מלח ים ותימין טרי, ון'דיז, נתח טונה אדומה בציפוי גרעיני כוסברה טחוניםטונה   טטאקי
 .בלסמיקוריבת לימונים וסירופ , ילי'צ, מוגש על מצע קרם אבוקדו

61 

קשיו  , פורטובלו קלויות, ניתחוני חזה עוף, אייסברגחסה , אורגנית סלנובהחסה סלט קריבו  

 .גזר ברוטב ויניגרט חרדל ודבש, שרי, פלפלים, מלפפון, בטטה צלויה, מקורמל

58 

שמן שומשום  , סילאן,ויניגרט  ברוטב ר וגזר'ינג'ג, בצל ירוק, שומר, קולורבי, סלקסלט שורשים  
 .ובוטנים גרוסים

40 

 עיקריות

 145 .גרם פילה בקר מיושן צלוי על הגריל עם מח עצם ותוספת לבחירה 250פילה בקר  

 139  .צלוי על הגריל עם מח עצם ותוספת לבחירה, גרם אנטרקוט מיושן 300סטייק אנטריקוט  

 68 .ותוספת לבחירה ן'קייגעל הגריל במרינדת  הצלוי פרגית נתח  ן'קייגפרגית 

 70 .ותוספת לבחירהבלחמניית בריוש עם ירקות , גרם בשר אנטריקוט צלוי 250 המבורגר 

 70 ורי'ימיצ'מוגש עם רוטב צ. ואפוי בתנור ה'הפלנצגרם פילה סלמון טרי צרוב על 220 פילה סלמון  

 135 .  על קרם פטריות קלויות בתוספת לבחירה, צרוב במחבת  פילה דניס

 130  .צלויה על הגריל עם מח עצם ותוספת לבחירה, מיושנת סינטהגרם  250  סינטהסטייק 

 KARIBUהמיוחדים של 

KARIBURGER  250 גרם נתח כבד אווז בלחמניית בריוש עם   100-גרם בשר אנטריקוט צלוי ו
 .ותוספת לבחירהירקות 

130 

גרם נתח כבד אווז צרובים על מחבת עם מח 100-גרם פילה בקר מיושן ו250 פילה בקר רוסיני  
 .עצם צלוי ותוספת לבחירה

180 

ורטבים עם תוספת   מקורמלבצל , גרם בשר אנטריקוט בבריוש עם ירקות 80דואט מיני בורגר  
 .לבחירה

50 

 50 .יפס ביתי'פילה דג ים בטמפורה עם ציפס 'צ  &פיש 

 תוספות לבחירה

 15 סלט אישי / תפוח אדמה אפוי / יפס ביתי 'צ/ יפס בטטה 'צ/ קרעי תפוחי אדמה 



APPETIZERS 

20 HOMEMADE BAKED BREAD  aubergine paste / tomato salsa / tehini. 

48 BBQ WINGS  chicken wings in panko crust grilled in BBQ and honey with sesame. 

45 ENDIVE SALAD  red & white endive, pineapple, walnut and coriander in honey & chili 
vinaigrette. 

64 BEEF CARPACCIO  with cherry confi & arugula leaves. 

61 TETAKI TUNA Red Tuna steak in a coating of ground coriander seeds, Dijon & thyme 
with avocado cream, chili, lemon jam & balsamic syrup. 

58 KARIBU SALAD  organic Salanova lettuce, Iceberg lettuce, chicken breast cutlets, grilled 
Portobello, cucumber, red pepper, cherry tomato, carrot, sweet potato, & caramelized 
cashew in honey & mustard vinaigrette dressing. 

40 ROOT VEGETABLES SALAD beetroot, kohlrabi, fennel, spring onion, carrot & ginger in 
silan, sesame oil vinaigrette & peanuts. 

MAIN COURSE 

145 FILLET  250 grams of grilled aged beef fillet & bone marrow & choice of side dish. 

139 ENTRECOTE STEAK  300 grams of grilled aged entrecote & bone marrow & choice of side 
dish. 

68 SPRING CHICKEN STEAK  grilled in  Cajun marinade with a choice of side dish. 

70 HAMBURGER  250 grams of grilled entrecote in a brioche with vegetables & a choice of 
side dish. 

70 SALMON FILLET 220 grams of Salmon fillet seared & oven baked, served with 
chimichurri. 

135 FILLET OF SEA BREAM  pan seared with mushroom cream & choice of side dish. 

130 SIRLOIN STEAK  250 grams of aged Sirloin, grilled and served with a choice of side dish. 

KARIBU SPECIALS 

130 KARIBURGER  250 grams of grilled entrecote and 100 grams of foie gras in a brioche 
with vegetables and a choice of side dish. 

180 FILLET ROSSINI  250 grams of aged beef fillet, 100 grams of foie gras pan seared with 
bone marrow & a choice of side dish. 

50 MINI BURGER DUET  80 grams of entrecote in a brioche with caramelized onion and a 
choice of  side dish. 

50 FISH & CHIPS  fillet of sea fish in tempura with home made chips. 

SIDE DISHES 

15 Roasted potato / sweet potato chips / homemade fries / baked potato / salad 



 משהו מתוק
 שוקולד' פאדג

 .  ילי פיקנטי וגלידת שוקולד'צ-עם רוטב תות, פאדגעוגת שוקולד 

40 

 עוגת תפוחים
 .רוטב קרמל מעודן גלידת וניל, קרם שקדים פריפגאןעוגת תפוחי עץ בשכבת 

40 

 סורבה
 .פטל קונסומהעל , תות עם דפי מרנג, מנגו, סורבה בטעמים  קוקוס

40 

 סופלה
 .גלידת וניל וכדור עוגת שוקולד חמה

40 

 עוגת קרמה 
 .ביסקוויט שקדים ושוקולד ורוטב דומדמניות, תפוזים" ברולה"קרם 

40 

40 CHOCOLATE FUDGE CAKE 
Chocolate fudge, strawberry & chili syrup & chocolate  ice-cream. 

40 APPLE PIE 
Apple pie with almonds cream, caramel syrup & vanilla ice-cream. 

40 SORBET 
Coconut, mango & strawberry sorbet, meringue & raspberry consommé. 

40 CHOCOLATE SOUFFLÉ 
Hot chocolate soufflé and vanilla ice-cream. 

40 CRÈME BRÛLÉE 
Orange Crème Brûlée, almond  & chocolate biscuit with redcurrant syrup. 



 Green Wave   44 
Beluga Vodka, Kiwi, Mellon & Pineapple 

אננס, מלון, קיווי, בלוגהוודקה    

Banana Bird    38 
Campari, Bacardi, Lemon, Pineapple & Bananas  

  אננס ובננה, לימון, רום לבן, קמפרי

Jagerpop   38 
 Jägermeister, Whisky Loch Lomond, Pineapple & Lemon 

  לימון, אננס, לוכמולונדוויסקי , מייסטרייגר 

Ginger fresh   38 
 Jose Cuervo Silver, Lemon, Coconut, Mint & Ginger Beer 

ר ביר 'ינג'נענע וג, קוקוס, לימון, סילבר קוורבו  

Apricot Bay   38 
 Wild Turkey, Aperol, Apricot, Lemon & Mint 

לימון ונענע , משמש, אפרול, טרקי ווילד  

Storming Red   38 
Beluga Vodka, Cointreau, Aperol, Lemon & Red Grapefruit 

לימון ואשכולית אדומה , אפרול, קוונטרו, בלוגהוודקה   

 Ouzocrush   35 
Ouzo 12, Lemon, Mango, Mint & Basil  

נענע ובזיליקום , מנגו, לימון, 12אוזו   

Basil Smash  35 
 Gin Gunpowder, Lemon, Pineapple & Basil 

  אננס ובזיליקום, לימון, גאנפאודרין 'ג


