
       פותחים שולחן.... -הההאול

 18                 .אריסה ביתיתשום ועשבי תיבול,  , איוליבתנור אבן בצק ספינג', -דיאלנ'ה מרוקאית הפוקצ'

 

 יםהדרו סלט עלים

  42      .ונענע נגרט תפוז חרדלוי חמוציות, ,גזר, שאלוט, נבטים סיניים, שקדים קלוייםגילופי , , כרוב אדום, כרוב לבןחסה

 לפי העונה()סלט שורשים 

 46                                        . סגול, ויניגרט לימון וסומקסלרי, בצל כרוב לבן, , חסה, שומר, קולורביגמבה, , גזרגילופי 

 סלט שרי ערבה

 48     אננס, צלפים איטלקיים, בוטנים אגוזים ושקדים .     בצל סגול, קרעי חסה, , זיתי קלמטה, קלוי, פלפל בצבעים שרי

 

 חומוסולה 

 42וזעתר.    כמוןחמים, בצל מקורמל, תבלין הבית ושמן זית כרמים, על מצע טורטייה רים גרגי טרי שנטחן במקום,חומוס 

  באדנאג'אןחציל 

 42  בצל סגול. קונפי שום,, עגבניהמוס, קרם לימון כבוש, סלסה חוגרגירי  צ'ילי טרי, ,טחינה לימונית ,אשהעל שרוף 

 פרחי כרובית  פלאפל

 42                 .עגבניות שום ולימון כבוש, ןחינה לימומטוגנת קריספי, ט בעשבי תיבול ופנקו, יםמצופפרחי  כרובית 
 קריספי בטטה

 42       פלחי בטטה בציפוי קריספי ברוטב ברביקיו/צ'ילי/מלח אטלנטי

  קסרולבשמפיניון טריות פ

 54                 .פיצוחים פסטוברוטב חלב קוקוס ו ן,כמהישמן פורצ'יני, שמפיניון, פורטובלו, ממולאות,  פטריות

 ה רומנה'לא ארטישוקניוקי 

 58                                                       .בוטנים ואגוזים וניוקי תפוח אדמה נימוח ,פסטוארטישוק צרוב במחבת, שום, 

 

 

 המשך מנות ראשונות מעבר לדף...

 

 

 



 

 נקניקיות מרגז פיקנטי 

 42נקניקיות מרגז בחריפות עדינה, איולי דיז'ון גרגרים, סלסה עגבניות שום ופלפל חריף.                                             

 קנטאקיכנפיים 

                  42      .ושומשום לבן קלוי לבחירה ברביקיו צ'ילי או במחבת ברוטב מטוגנות ומוקפצות פריךעוף בציפוי פנקו  כנפי

 וליה כבש צעיר הטלקבב 

 58                                .ועגבנייה כבוש צ'ילי, קרם לימון כבוש, סלסה לימון ,על הגריל, טחינה לימונית אסלי שיש קבב

 

 )מומלץ( סינטהקרפצ'יו 

 58                              קונפי שום.גרגרים,  , איולי דיג'וןחרדל  , שאלוטבצלצלי בקראסט תבלינים, סינטה צרובה 

  בקר פילהקרפצ'יו 

 58                          .ועלי מיקרו בלסמי מצומצם, מלח אטלנטי, צלפים איטלקיים, קונפי שום ,כרמים שמן זית

 סביצ'ה סלמון גוואקמולי 

 58  ., נאצ'וס ביתי פריךעלים  טריים בצל ירוק, פלפל אדום קצוץ,  , בצל סגול,סלמון טרי, גוואקמולינתחי דג 

 טרטר פילה בקר )אולד סקול(

 74פילה בקר קצוץ דק, חלמון ביצה, בצל סגול, בצל ירוק, גמבה, מלח ים ופלפל שחור גרוס.                                        

 

 שקדי עגל-חלוויאת

 84        .נאצ'וס ביתי בליווימוקפצים עם פטריות ,ניוקי, שרי, בצל וציר בקר ו צרובים בגרילשקדי עגל פרימיום, ג'  120 

 

 

 

 

 

 
 

 



 פסטות

 
  -אלאוליוספגטי 

 56                                                                          .ופסטו  אגוזי מלך, עגבניות שמש, מוקפץ בשמן זית, יין לבן, שום, זיתי קלמטה,

 – (חריף) ארביאטהספגטי 

 58                                                                                .קלמטה, שום, פסטו, זיתי פלפל חריף עגבניות שמש,  ,רוטב עגבניות טריות 

 – כמהיןפטריות ולינגוויני 

 64                                                              ואגוזי מלך.  שמן כמהין, , שום, פסטו בחלב קוקוס ,שמפיניון, פורטובלו -פטריות לקט 

  - טיקה מסאלהלינגוויני 

  68         )פיקנטי(.                                                                  קארי,  ציר בקר, שום, עגבניות מגורדות,  עוף, נתחוני

 -בהרטילינגוייני 

  68                                          )פיקנטי(. ובצל ירוק קארי ,, שוםיין לבן, קרם חלב קוקוס ,מגורדות, עגבניות סלמון טרי

 - בקר להפי ריגטוני

 68                                                קוקוס.חלב , קרם קארי ,ציר עגל בצל, שום,פטריות טריות, , טרי פילה בקרנתחוני 

 -פסטה חונקי כמרים וחזה אווז

 68                                          פטריות, עגבניות שמש, שום, יין אדום, דבש, חרדל, עלי מרווה ואגוזי מלך קצוצים.

 -טורטליני בשר

 74, ציר בקר, קארי .                                  שום ת,פטריו ממולאים בשר, עגבניות שמש, בצל, יהיטרכיסוני בצק פסטה  

 ניוקי ארטישוק אל'ה רומנה

 74.                       ונגיעות צ'ילי ניוקי תפוח אדמה נימוח, ארטישוק צרוב, פסטו בוטנים ואגוזים ברוטב קרם חלב קוקוס

  -קפלצ'ו בטטה

 74                                    .טימין ואגוזי מלךקרם חלב קוקוס, , שוםיין לבן,  ,שמן זיתבצל, במילוי בטטה,  הטרייפסטה 

 -קפלצ'יו פטריות

 74                                  ., פסטו , קרם חלב קוקוסשום ,טריות תפטריובמילוי פטריות, שמן זית, יין לבן,  הטרייפסטה  

    

 

 



  דגים

 - פילה סלמון

 78                             .מקורמל תפו"א ובצלקרם  דית, בליוויאפוי בתנור אבן, באיולי עגבניות צלויות, פפריקה ספרטרי 

 -בורי שלם 

 84                   תפו"א ובטטה קריספי בשום ולימון.  בליווי  מלח אטלנטיעשבי תיבול,  שמן זית, ,דג בורי שלם טרי

 -לברק שלם

 84                         תפו"א ובטטה קריספי בשום ולימון.בליווי   מלח אטלנטיעשבי תיבול,  שמן זית, ,שלם טרידג לברק 

 -דניס שלם/פילהדניס 

 98/84                            לימון /קרם תפו"א. תפו"א ובטטה קריספי בשום בליווי  עשבי תיבול שמן זית, ,דג דניס שלם טרי

   המבורגר                     
 - בורגר

 64                                 . וצ'יפסחסה, בצל,  עגבנייה, על לחמניית בריוש, ,משובחטרי  גוסגרם בשר אנ 150 

 -ר בורגביג 

 69                                 . וצ'יפס חסה, בצל עגבנייה, על לחמניית בריוש, ,משובחטרי  גוסגרם בשר אנ 250 

 דאבל בורגר

        49                                              . בליווי צ'יפס חסה, בצל עגבנייה,  לחמניית בריוש, ,גוסגרם בשר אנ  150קציצות  2

 דאבל ביג בורגר

                             410                                              בליווי צ'יפס . חסה, בצל עגבנייה,  לחמניית בריוש,גוס, גרם בשר אנ  250קציצות  2

 

       עוף 

  -לבנונית דאג'אג'ה פרגית 

 74           .מקורמל פירה תפו"א ובצל על מצע, עלים טריים, על אש פתוחהחציל ה וטחינקרם  ,טריה נתחי פרגית

 

 

 

 

 

 



         טלה וכבש

 -כבשהוליה  טלהקבב 

 84        שום ופלפל חריף.     ,טחינהוחציל פירה ובצל מקורמל בליווי קרם , על  הכבשקבב מבשר טלה קצוץ דק עם ליה 

 - טלה צעיר טריצלעות 

 128                     .תפו"א קרםעל מצע ואננס, קונפי שום  גריל בליווי קונפיטורה שרי וצ'יליגרם צלעות, על ה 300 

       אנטריקוט

 - 250 קצביםאנטריקוט 

 98                                     .שום קונפי ו מדורה י תפוח אדמהשברלצד  מובחר על הגריל, מיושן אנטריקוט נתח  ג'250

 -320 קצבים ארגנטינאיאנטריקוט 

 128                                 , שום קונפי.    מדורה י תפוח אדמהשברלצד  מובחר על הגריל, מיושן אנטריקוט נתח  ג'320

 -350 מזן אנגוס מובחראנטריקוס 

 178                            צ'יפס בטטה שום ולימון            , לוהטתמחבת הגריל, מוגש על אנגוס על  גרם אנטריקוט 350 

 סינטה

 - 250 קצבים סינטה

 108           .                          שום, קונפי בליווי תפו"א מדורה  מיושנת על הגריל,של עגלה טריה סינטה נתח ג'  250 

 -  300 נברסקהטריה סינטה 

 138.                                 , קונפי שוםווי תפו"א מדורה בלי הגריל, מנברסקה עלטריה של עגלה סינטה נתח ג'  300 

 -350אנגוס טריה מזן סינטה 

 188                               צ'יפס בטטה שום ולימון            , מחבת לוהטת הגריל, מוגש על אנגוס על גרם סינטה 350 

         פילה בקר

 – בקר מובחר פילהמדליוני 

 138                            ובצל מקורמל         ע קרם תפוח אדמה וקונפי שוםפילה בקר על הגריל על מצ מדליוני רםג 250 

                                                                    - קר מזן אנגוססטייק פילה ב

 188                              בצל מקורמלקרם תפו"א ומחבת לוהטת בליווי  מוגש על, פילה בקר על הגרילסטייק  גרם 300 

 )מומלץ(-ש הקדושהמשול
 168קרם תפו"א ובצל מקורמל               קבב טלה/צלע טלה בליוויבקר,  פילהגר  100גר' אנטריקוט,  200

 


