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 תפריט אלכוהול

 טקילה
קוורבו גולד  | 32   
 מילגרו אנייחו  | 45

 1800 אנייחו  | 78

 וודקה
סטוליצ'ניה  | 30 
 סטולי בטעמים:

 וניל, ציטרון, אורנג', תפוח, 
דובדבן בר  | 32 

סטולי גולד  | 43 
אבסולוט  | 39 

גרייגוס  | 52
ואן גוך דאבל אספרסו  | 52 

ג'ין
בומביי  | 36 

הנדריקס  | 41 

 רום
נגריטה ספייס  | 25 

בקרדי  | 36 

אניס
ערק עלית  | 24 

 אוזו מטאקסה  | 27
אוזו 12 |  29 

סמבוקה  | 31  
פרנו  | 34 

פסטיס 51  | 34

64  |  

54  |  

68  |  

106  |  
64  |  

קוקטיילים

"ג'ין ורדה" - ג'ין, מלפפון, נענע, יסמין, ורמוט לבן, לימון וטוניק  | 34
"ג'ק ספארו" - רום, אננס, קוקוס, לימון וקינמון מעשן  | 38
"דליצ'י אבטיח" - רום, ליצ'י, אבטיח, לימון וחמוציות  | 32

"ג'סמין" - ג'ין, קמפרי, פסיפלורה, לימון וענף רוזמרין מהגינה  | 36

 שתייה קלה

קולה / דיאט קולה / זירו  | 12   
ספרייט / ספרייט זירו  | 12 

סודה  | 10   
750 מ"ל[  | 20  פלגרינו ]

750 מ"ל[  | 20  אקווה פנה ]
 בירה שחורה  | 13

פיוזטי אפרסק | 12
מיץ ענבים  | 12

 אינדיאן טוניק  | 14

 סחוטים
 לימונדה  | 16
תפוזים  | 16

 בירה מחבית

   25    20 |  ] שליש / חצי  טובורג ]
   32    27 |  ] שליש / חצי  סטלה  ]

בירה ישראלית 
 בבקבוק

 גולדסטאר  | 26 
 נגב אמבר אייל  | 28 

נגב אואזיס  | 28 
 מלכה חיטה  | 29 
מלכה כהה  | 29 

ליקרים

פידג'לינג )תאנים(  | 26
אמרטו דיסרונו  | 20

טיה מריה )קפה(  | 24
בייליס  | 40
מידורי  | 24

דרמבויי  | 38

וויסקי סקוטי
ג'וני ווקר אדום  | 38
ג'וני ווקר שחור  | 52

סינגל מאלט
גלנפידיך 12  | 54
גלנפידיך 15  | 75

גלנליווט
 founder's reserve

בלוויני דאבל ווד  | 68
באמור 12  | 68

וויסקי אירי

ג'ימסון  | 40
Black barrel  ג'ימסון

בושמילס  | 39
בלאק בוש  | 54

אמריקאי
ג'ק דניאלס  | 48 

קוניאק

           v.s.o.p הנסי
v.s.o.p רמי מרטין

x.o רמי מרטין

אפריטיף
מרטיני ביאנקו | 32

מרטיני רוסו | 32
קמפרי  | 34

דג'סטיף

לימונצ'לו | 29
בחרובקה | 30

גראפה אלכסנדר | 29
ייגרמייסטר | 40

שרטרז ירוק / צהוב | 44



הפוקצ׳ה של בלה  |  15
לחם דגנים מוגש עם זיתים, שמן זית, בלסמי ואיולי ביתי  |  16

דבר ראשון...
ארטישוק על הפלנצ'ה, קרם שמנת חמוצה, שקדים קלויים, זיתים שחורים ואורגנו  |  53 

 חציל שרוף על טחינת שקדים מעושנת, גבינה תורכית, עגבניות מגורדות, 

שמנת חמוצה, בצל סגול ועשבים טריים  |  46 

קרפצ'יו בקר, אורוגולה, עלי מיקרו, פרמז'ן, שמן זית ובלסמי  |  53 

 תנובת איכרי העמק בויניגרט בלסמי, גבינת פטה, מוצרלה, שרי בשלל צבעים, זיתים שחורים, 
בצל סגול ועשבים טריים  |  48

 סלט קיסר יזרעאלי, ביצה קשה, אנשובי, גבינת עיזים וקרוטונים  |  48

קלמרי על הפלנצ'ה, קרם לאבנה וזעתר, כרובית, ברוקולי, בצל גריל ועשבים טריים  |  67  

סלט מרענן של חסה ועלים ירוקים, ויניגרט אגוזים, בצל סגול, אגוזי מלך וסנט מור  |  44 

 מרשת הדייגים
לברק שלם על הגריל, ירקות עונה ו״סלסה ורדה״  |  126

 סלמון נורבגי, ראגו עדשים שחורות, אפונת גינה וכמהין  |  109  

פילה דניס בחמאת ערמונים, אספרגוס ועירית טרייה  |  108

ריזוטו שרימפס וזעפרן, אפונת גינה, חמאה, פרמז׳ן ועשבים טריים  |  108

 בעבודת יד
ניוקי ערמונים סטייל ירון שלו, כמהין, מרווה ופרמז'ן  |  78 

טורטליני גבינות בחמאת מנגולד, תרד, אפונת גינה ופרמז'ן  |  72

 פפרדלה ראגו מילאנזית של עגל ובקר, ירקות שורש, יין לבן, שמנת, פטרוזיליה, 
בזיליקום, ופרמז'ן  |  78

פיצה בלה, רוטב עגבניות, מוצרלה, פרמז׳ן, עלים ירוקים וצ'ילי  |  48 

 פיצה ביאנקה, ראגו פטריות, כמהין, מוצרלה, שום קונפי, בייקון, בזיליקום וביצה רכה  |  67 

פיצה סלאמי, רוטב עגבניות, מוצרלה, סלאמי, זיתים שחורים, עגבניות, בצל סגול וצ'ילי  |  64 

 פיצה יוונית, רוטב עגבניות, חציל, ארטישוק, מוצרלה, ביצה רכה, שברי גבינת עיזים, 
 אורגנו וצ'ילי  |  62 

 בשר
המבורגר של בלה, איולי ביתי, חסה, עגבניה ובצל סגול  |  72

, בצל ירוק, כוסברה ובוטנים  |  104   בשר לבן[ ספריבס בוויסקי מעושן ]

, ראגו של תפו״א וערמונים, סלרי, פטרוזילה ורוטב עגל  |  149 פילה בקר על הגריל ]190 גרם[

סינטה ]300 גרם[ ברוטב יין אדום, בצל מקורמל, גזר, שעועית ירוקה וחמאה  |  129

יקב פלטר
"יקב פלטר הוקם בשנת 2001 על ידי טל וניר פלטר, במטרה לייצר יינות איכות במחיר נגיש יחד עם סדרת 

דגל ייחודית. ענבי היקב נבצרים ידנית מכרמים ברמת הגולן, הגליל העליון, ירושלים ומצפה רמון.״

שרדונה  |     29    106                                                                                               
טריו  |     35    130

 רוזה  |  122
שיראז קברנה  |  168
קברנה פרנק  |  296

יקבי רמת-הגולן
התנאים  מתקיימים  שבאיטליה,  טוסקנה  או  שבצרפת  בבורדו  כמו  בדיוק  שבו  בארץ  אחד  מקום  "יש 

רמת  המרהיב,  הארץ  חבל  הינו  זה  מקום  לאומית.  בין  ברמה  איכות  ליינות  ענבים  לגידול  האופטימליים 

הגולן״.

ירדן גוורצטרמינר  |     35    126                                                                                                                   
ירדן סוביניון בלאן |  121                                                                                             

ירדן מרלו  |  161
ירדן קברנה סוביניון  |  172

איטליה[                                                                                                      יקב אלגריני ]
ספק  וללא  באיטליה  היין  ביקורות  ידי  על  ביותר  המעוטרים  היקבים  מחמשת  אחד  אלגריני,  "יקב 

מהאיכותיים ביקבי ארץ המגף, נוסד בתחילת המאה על ידי ג'ובאני אלגריני ז"ל. יקב זה נמנה עם חלוצי 

המהפיכה שחוללו באיזור ואלפוליצ'לה דור מודרני של ייננים אשר הניחו יסוד לשיטות המודרניות ביצור 

יינות אמארונה ורצ'יוטו ולהמצאת סגנון "הריפאסו”.                                                                                                        

ואלפוליצ'לה  |     29   108
סואבה  | 132

ריפאסו דלה ואלפוליצ'לה סופריורה  | 162
אמרונה דלה ואלפוליצ'לה  | 310

66 |  ] בקבוק 375 מ"ל [ וילה אנטינורי לבן 
66 |  ] 375 מ"ל בקבוק   [ סנטה קריסטינה 

Dineine

מבעבעים                                                                                                         
קאווה קסניוס, קובידס ]ספרד[  |     20    88 

למברוסקו רוזאטו, קאוויקיולי ]איטליה[  |     20    88                                                                                                       
בולינג׳ר ספיישל קווה, ]שמפיין, צרפת[  |  430      

יקב טוליפ
״יקב טוליפ נחשב לאחד מיקבי הבוטיק המובילים בישראל ומתמחה בייצור יינות איכות ייחודיים ומרתקים. 

היקב שוכן בכפר תקוה, ישוב פסטורלי בעמק יזעאל לאנשים עם צרכים מיוחדים, ומעסיק בגאווה את 

חברי הכפר״.

296  |  

Just קברנה  |     30    110
וויט טוליפ  |     32    116                                                                                                     

וויט פרנק  |  132
סירה רזרב  |  174                                                                                                          

  Black tulip

יקב קסטל
היקב  יינות  לירושלים.  העולים  פני  את  המקדמים  יהודה,  בהרי  השוכן  משפחתי  יקב  הינו  קסטל  ״יקב 

מתיישנים בחביות עץ אלון צרפתיות מובחרות וממשיכים לגדול תקופה נוספת במיכלי בטון ייחודיים״.

210  |  

368  |  
198  |  

C Blanc du castel
Petit castel

  Castel grand vin




