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   Appetizers                       |                         ראשונות

 

 Cherry Tomato Salad 48 יונעבסלט עגבניות צ
 

 עגבניות שרי, אורגנו, בצל סגול, 
   בצל ירוק, צנוברים, גבינת המאירי

Oregano, onions, scallion, 
 pine nuts, Hameiri cheese 

 
  Foie Gras 82 כבד אווז אפוי
  Egg yolk, parmesan, toast  לחם צלוי חלמון, פרמז'ן,

 
 Cesar Salad 44  סלט קיסר

 פרמז'ן, גילופי לבבות חסה, 
  פילה אנשובי, מקל זעתר

Lettuce, parmesan,  
anchovy, zaatar bread stick 

 
   Delicatessen 54   דליקטסן בשר

 
 בשרים מהמעשנת שלנו, 

  בצל סגול, קורנישונים,  חרדל, חזרת

Homemade smoked meat, onions, 
 cornichon, horseradish, mustard 

 
 Beef Tartar 62  טרטר בקר

 
 שאלוט, צ'ילי טרי, צלפים, 

  וורצ'סטר, קוניאק, חלמון שליו  

shallot, chili, capers, worcester 
sauce, cognac & quail egg yolk 

 
 Green Hill Salad 38  גבעה ירוקה

 
 סלרי אמריקאי, פטרוזיליה, כוסברה,

  שמיר, אגוזי מלך, ויניגרט תפוז צ'ילי

celeri, parsley, coriander, 
dill, orange chili vinaigrette 

 
  Beet Carpaccio 42  קרפצ'יו סלק

 
 סלק, אורוגולה, מנצ'גו, 

  ינגרט הדרים, שמן כמהין  ו

beet, arugula, manchego cheese, 
citrus vinaigrette, truffle oil 

 
   

  Bread 22 הבית לחם



 

 

   Grill                         |                            מהגריל  

 

 
 

 

  Fillet | 220 gr 156 ם  גר 220|   פילה

  Hanger Steak | 300 g 118  גרם 300|   נתח קצבים

   Entrecote | price for 100 gr 55 גרם 100|  מחיר ל  אנטריקוט
  Sirloin | price for 100 gr 42  גרם 100|  מחיר ל  סינטה

   
 Bone-in Steak  נתחים על עצם

 NY cut | price for 100 gr 38 גרם 100|  מחיר ל  ניו יורק

  Prime Rib | price for 100 gr 42 גרם 100|  מחיר ל  פריים ריב

  Porterhouse | price for 100 gr 42 גרם 100|  מחיר ל  פורטר האוס
   

 NG Burger 84 בורגר  

 תערובת הבשרים המיושנים שלנו, 
  , בצל סגול מקורמל בייןמנצ'גוגבינת 

Our special aged mix, manchego 
cheese, caramelized onions   

 bacon 12 | | fried egg 8  8| ביצת עין  12בייקון 
 
   

 שאלו את המלצר | ית מחוניתמנה צ
 

Vegetarian Dish ask the waiter | ess
  

   

Side Dish ליד הבשר |     

 עם עשבי תיבול  |   גרטן בטטה וצ'יפוטלה  |  באטר  מסוג |  תפוחי אדמה
 סלט ירוק  |  שעועית ירוקה, תרד ושום  ||  

|  Baked potatoes  |  Sweet potatoes gratin with chipotle |  
|  Green beans, garlic & spinach  |  Green leaf salad  | 
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 להשתנות מעת לעת שויותשנות הבציר ע

The harvest year may vary 

                 Sparkling Wine      | מבעבעים        
 
   

 Cava, Faustino, extra seco | Spain 34|  120 ספרד, אקסטרה ברוט, פאוסטינו | קאווה
 

 Champagne, Moet & Chandon | France 235 צרפת, ברוט, שנדון מואט | זוגי שמפנייה
 

 Champagne, Moet & Chandon | France 470 צרפת, ברוט, שנדון מואט | שמפנייה

   

 White Wine       יינות לבנים     

   
 

 , מאד האוס | סוביניון בלאן
 2018 ניו זילנד

130 Sauvignon Blanc, Mud House | 
New Zealand 2018 

 Atlantis White, Argyros | Santorini 2017  45|  165 2017 סנטוריני, ארגירוס | לבן אטלנטיס
 Assyrtiko, Aidani, Athiri  ת'יריי, איידנייקו, אירטאס
 

 Chardonnay, Bravdo | Israel 2018  45|  170 2018ישראל , ברבדו, כרמי יוסף | שרדונה
 

 איטליהנטו, טומאסי | , אפסיוגרנגה
 2016 

170  |45 Garganega Appassionato, Tommasi |  
Italy 2016 

 Sphera, First Page | Israel 2018 220 2018 ישראלפייג' |  , פירסטספרה
 סמיון, שנין בלאן, רוסאן

 
Semillon, Chenin blanc, Roussanne 

 Geshem, white, Chateau Golan | Israel 295 2016 ישראל, שאטו גולן | גשם לבן
2016 

 רוסאן, גראנש בלאן
 Roussanne, Grenache Blanc 

 

 

 

https://www.vivino.com/grapes/assyrtiko
https://www.vivino.com/grapes/assyrtiko
https://www.vivino.com/grapes/aidani
https://www.vivino.com/grapes/aidani
https://www.vivino.com/grapes/athiri
https://www.vivino.com/grapes/athiri
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 ניתן לקבל תפריט יינות מרתף מהצוות

Ask the waiter for our cellar wine list 

 Red Wine  | יינות אדומים 

 
 wats 4 36  | 140 וואטס 4

  Marselan, gransh, carignan  גראנש , קריניאן,מרסלן

 42 |  150 2016 צרפת, פרפל, שאטו לאגרזט | מלבק
 
Malbec, Purple, Shateau lagrezette | France 
2016 

 Atlantis Red, Argyros | Santorini 2017 165 2017 סנטוריני, ארגירוס | אטלנטיס אדום
 Mandilaria, Mavrotragano  מנדילאריה, מוורוטאנגו

 
 Seasons, Asaf | Israel 2016 4 48|  180 2016ישראל אסף | עונות,  4

 Pinotage, Cabernet sauvignon, Cabernet Franc  פינוטאז', קברנה סוביניון, קברנה פרנק

 Cabernet Sauvignon, Bravdo | Israel 2016 55  | 210 2016ישראל ברבדו | , קברנה סוביניון

 Merlot, Carmel winery | Israel 2013 210 2013| ישראל  יקבי כרמל, מרלו
  Single vineyard  כרם יחידני

 Trio Secret, Trio | Israel 2014 210 2014ישראל טריו | טריו סיקרט, 
 קברנה סוביניון, סירה, מרלו

 Cabernet sauvignon, Syrah, Merlot 
 

ספרד פאוסטינו | , גראן ריזרבהטמפריניו, 
2008 

250 Temperinio, Gran Reserva, Faustino | Spain 
2008 

 
 Syrah, Chateau Golan | Israel 2017 265 2017ישראל שאטו גולן | סירה, 

 
 Special Reserved, Recanati | Israel 2015 290 2015ישראל רקנאטי | ספיישל רזרב, 

 קברנה סוביניון, סירה, מרלו, פטיט סירה, קריניאן

 
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Petit Syrah, 
Carignan 

 
 Enigma, Margalit | Israel 2015 350 2016ישראל |  מרגליתאניגמה, 

 קברנה סוביניון, קברנה פרנק, פטיט ורדו

 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,  
Petit Verdot 

 
 Yaa'r Yatir, Yatir | Israel 2015 375 2015ישראל יתיר |  יער יתיר, 

  קברנה סוביניון, פטיט ורדו,  קברנה פרנק
 

Cabernet sauvignon, Petit Verdot, Cabernet 
Franc 

 
 טומאסי, וולפוליצ'לה | אמרונה, 
 2015איטליה 

380 Amarone, Tommasi, Della Valpolicella |  
Italy 2015 

 קורבינה ורונס, רונדינלה, קורבינונה, מולינרה
 

Corvina Veronese, Rondinella, Corvinone, 
 Molinara 

 
 Nebbiolo, Gaja, Barolo | Italy 2013 420 2013איטליה גאיה, ברולו | נביולו, 

https://www.vivino.com/grapes/mandilaria
https://www.vivino.com/grapes/mandilaria
https://www.vivino.com/grapes/mavrotragano
https://www.vivino.com/grapes/mavrotragano


 

 

 

 

 

 

 

 

  Beers | בירות
 
 
 

 מ"ג 410חבית, 
  

Draft, 410 ml 
 

  Stella artua, Belgium 34 , ארטואה, בלגיהסטלה
 Guinness, Stout, Ireland 32 אירלנדסטאוט, , גינס

   

   

  Bottled, local breweries | בקבוק, מבשלות מקומיות

   
  ,Malka, Ale 34 מלכה בהירה, אייל

  ,James Pils, gold lager 34  פילס, לאגר בהירה ג'מס
   

  Bottled, Europe | בקבוק, מהעולם
   

  Leffe Blonde, Belgium 36  לף בלונד, אייל, בלגיה

 Liefmans, Belgium 36 , בלגיהליפמנס און דה רוקס

 % Weihenstephan, Germany, 7.7 38 7.7%ווינשטפן, חיטה, גרמניה 

  Maredsous, Belgium, 10% 38 10%מרדסו, טריפל, בלגיה 

 La Chouffe, Belgium, 8% 0.75 L 84 8%ליטר,  0.75לה שוף, בלגיה, 

 Chimay Blue, Belgium, 9.0% 0.75 L 102  9%ליטר,  0.75שימאי בלו, בלגיה, 
 
   

  Cocktails | קוקטיילים
   

  Hot Sangria 32 חמה סנגרייה
  Negronini 35  נגרוניני
 Aperol Spritz 32 שפריץ אפרול

  Espresso Martini 35 אספרסו מרטיני


