
 

 ראשונות מנות

 

 ₪ 32     ............................................................................................יחידת אויסטר ג'ילרדו..............................  –אויסטר

 

 

 ₪ 55    .....................................................עם סויה מצומצם ושומר עם ערק..... באצת נורי ופנקו נתח סלמון עטוף –סלמון פנקו 

  ₪ 53 ........................................................................................................................ערק ושמן זית......, פקוס – תמנון

  ₪ 43 .......ם מוחמץ בלימון ופלפל חריף .........................................................פרוסות דקות של שרימפס אדו – שרימפס נא

  ₪ 52 ........פרוסות סלמון טרי ברוטב סויה, מוגש עם סורבה וואסבי ........................................................... – סשימי סלמון

  ₪ 54 .............................................................ילה בייבי מושט בקרמל, מוגש עם קוביות סלק ועירית ...פיח' 2 – בייבי מושט

  ₪ 52 ................................................................................ קלמטה פרוסות אנשובי טרי מוגש עם שמן זית וזיתי – אנשובי

 ₪ 53 ..............................נתחי דג ים בלימון, שמן זית, צלפים ובצל סגול .......................................................... – סביצ'ה

  ₪ 43 ...................................עלי תרד ברוטב מיץ הדרים עם פירות יבשים .................................................... – סלט תרד

  ₪ 43 .......................................................................................עלי רוקט, קולורבי, גזר, גמבה ומלפפון...... – ז'רז'ירסלט 

      

 

 מרקים

  ₪  17/41/74 .............קארי, בזיליקום וכוסברה .......................................על בסיס חלב קוקוס, ג'ינג'ר,  – מרק דגים/פירות ים

 

 

 דגים                                                                   

 חצי מנה מנה 

 ₪ 67 118 ........................................פילה ברמונדי בחמאת לימון מוקצפת ומרווה, מוגש עם פירה כרובית.......  – ברמונדי

  ₪ 67 118 .......................................מוגש עם פירה בטטה.............פילה לברק בחמאת רוזמרין ובלסמי מצומצם,  –לברק 

 ₪ 74 132 יקנטי...............................קוביות טונה צרובות עם בצל סגול, פלפל חריף, כוסברה ושמן זית פ  –טונה על יוגורט 

  ₪ 72 128 ..........................................רטבים בצד...........................................ו מג'דרה צרוב בליווי מוסרסטייק  – מוסר

  ₪ 69 124 ........................................................ןוי פירה מוקרם בפרמזו, בליתרד מרטיניברוטב  צרובפילה סלמון  – סלמון

  ₪ 67 118 ....פילה בס בקדרה ברוטב חלב קוקוס צ'ילי כבוש ותפוח עץ........................................................ – בס בקדרה

  ₪ 67  118 .........ונות ובצל ירוק...................................פילה פורל בקדרה ברוטב שמנת עם פלפל ארבע הע – פורל בקדרה

  114 בגריל )לפי היצע היום( מוגש עם ירקות בתנור ורוטב בצד................................................................... דג שלם



 

 

 פירות ים                                                       

 חצי מנה מנה 

  ₪ 69 124 ...............................ים ואפונהקלמרי ,שרימפס ומולים צרובים על הפלנצ'ה עם פתית – מעורב בייבי

  ₪ 54 96 .............תוק ורוטב כוסברה מיונז.....טבעות מטוגנות בציפוי פריך, מוגש בליווי צ'לי מ – קלמרי מטוגן

  ₪ 72 128 ................................... ....ואטריות אורז שחור טימין, בחמאה, כורכום, לימון – שרימפס וארטישוק

  ₪ 72 128 ...................................בשמנת, אספרגוס טרי וגבינת גורגונזולה .............. – שרימפס גורגונזולה

  ₪ 72 128 ...................יתי קלמטה ושמן זית פיקנטי ........................................עם ז –שרימפס על אבוקדו 

  ₪ 69 124 .......................ל חריף, לימון וכוסברה ..מוגש במחבת עם שמן זית, שום, פלפ – שרימפס ים תיכוני

  ₪ 78 138 ...........................................................שמנת ואצות ים ......... מוגש במחבת עם – בשר סרטנים

 ₪  85 142 .......................................בשר צדפות ברוטב ג'ינג'ר, יין לבן, שמנת ואצות ים ....... – 'אקזקוקי סן 

  ₪ 62 112 ......................................................ברוטב שמנת, יין לבן, בצל ושמיר ......................... – מולים

 

 מנות צמחוניות                                                   

 

 ...........................תפו"א ופורצ'יני ברוטב שמנת, פטריות, כמהין ובצל ירוק................................... ניוקי

 

88 ₪  

82 ₪  

58 ₪  

 ..........................אטריות אורז שחורות, חמאה, טימין, ולימון................................ -אטריות וארטישוק 

         ...... תיכוני...........................................................................................-ירקות ברוטב ים – טבעונית

 

 שאל את המלצר  ?* המיוחדים של היום                                           

 קלה השתיי

  ₪ 13/20/36   ...........................................................תפוזים/אשכולית/לימונענע..............................................

  ₪ 13 ...............................................................ט.........................ספריי ט/דיאט קולה/ספרייט/דייאקולה

  ₪ 11 .................................................................................................................../סודהמים מינרליים

 ...............סיידר תפוחים מוגז....................................................................................................

 .......................טוניק / ג'ינג'ר אייל.............................................................................................

 ..............................................................................................................................פלגרינו.-סן

14 ₪ 

14 ₪ 

28 ₪ 

 בירות                                                                         

  ₪ 14 ................מאלט.....................................................................................................................

  ₪ 29 .......................סטלה ארטואה..................................................................................................

  ₪ 25 .................................................................................................................גגולדסטאר/קרלסבר

  ₪ 33 ..................................................................................................................בלאק\אלכסנדר גרין

 33/26₪ ........................................................................................................................אלכסנדר חבית

  


