
קומבו מעדנייה
 ₪ 95

לחם הבית 25

קונפי שום 7

זיתי קלמטה 9

ארטישוק קרצ'ופי 14

טחינה 'הר ברכה' 16

גבינת פטה 13

מוצרלה בופאלו 16

איקרה 18

גבינת בושה  17

לבשי, שום, טחינה 'הר ברכה'

 נגיעות כרובית מטוגנת טחינה 'הר ברכה',
ביצה קשה, שיפקה וכוסברה

 חציל שרוף באש גלויה, קרם חציל, 
מיקס עלים, טחינה יוגורט ולימון

ארטישוק איטלקי, זיתים, עגבניות שרי,
בזיליקום וקרם גבינת עזים 

טרטר סלומון על ציזיקי מסקרפונה שערות בצל סגול 
כוסברה ובזיליקום קצוצים ושקדים קלויים 

 בוראטה על חלה קלויה קרם שרי פלפל חריף 
צנוברים ובלסמי

פורטו - סביצ'ה מוסר ים, בצל סגול, בצל ירוק, אבוקדו, 
פלפל חריף וג'ינג'ר 

ריזוטו פטריות יער שימאגי פורטבלו ושמפיניון 
פרמז'ן רג'יאנו

 סלט רודוס גבינת פטה ירקות שוק שמן זית זעתר 
וזיתי קלמטה

סלט פנצ'נלה - מוצרלה, פלפלים קלויים, שרי מקורמל, 
בצל ירוק וסגול, מלפפון, נענע ובזיליקום

ברולה בושה - אייסברג, בצל סגול, פירות העונה, גבינת 
בושה מקורמלת ופקאן מלוח

קרפציו בקר - אורוגולה, פלפל חריף, שמן זית בלסמיקו 
וצנוברים קלויים/פרמזן 

אסאדו מפורק בבישול ארוך, ביצת עין, בצל ירוק, מיקס 
עלים ואיולי סרירצ'ה על חלה שרופה

סלט חזה עוף - כרוב לבן וסגול, נבטים, בטטה קריספי, 
אבוקדו ווינגרט חמאת בוטנים, ופיצוחים

₪ 25

₪ 49

₪ 45

₪ 59

₪ 59

₪ 62

₪ 59

₪ 63

₪ 58

₪ 59

₪ 63

₪ 57

₪ 72

₪ 63

טורטליני במלית חצילים, עגבניות שרי, שמנת ופרמז'ן רג'יאנו

לינגווני בר ים תרד, אספרגוס, בצל ירוק, פטריות פורטובלו וצ'ילי 

ניוקי פטריות יער, פורטובלו, שמפיניון, ושימאגי בחמאה שום שמנת פרמז'ן ובזיליקום 

פפרדלה אסאדו מפורק אפונת ירוקה, בצל ירוק, בצל לבן חרוך, צ'ילי ופטרוזיליה

פטוצ'יני דונאדוני סלומון, בטטה, שמנת, שום, חמאה ועירית 

פילה לברק בפלנצ'ה על קרם תירס, אספרגוס, פטריות יער בחמאה ושום 

עידן הדייג - לברק שלם בתנור, שרי, ארטישוק, חמאה, יין לבן, שום, עשבי תיבול ותפו"א מדורה  

פילה סלומון עם קרם חרדל, על פירה חלבי, פרנו, תפוזים, וברוקולי מוקפץ בחמאה

פילה מוסר ים על תפו"א מדורה, תרד, מיקס ירוקים, יין לבן, שום ושקדים  

שניצל וצ'יפס אמריקאי דק

סטייק אנטריקוט 300 גר' ותפו"א אפוי 

איולי סרירצ'ה, בצל חרוך, עגבנייה וחסה  69 ₪ 
ביצת עין 5 ₪  צ'דר 10 ₪

המבורגר

פתיחה

₪ 76

₪ 78

₪ 68

₪ 74

₪ 76

₪ 126

₪ 122

 ₪ 119

₪ 126

₪ 69

₪ 159

FULL HOUSE
 ₪ 189

נגיעות כרובית

חציל שרוף

קרפצ'יו בקר

פורטו דג ים

לחם הבית

אינגליש פיש&צ'יפסעקריות
לברק שלם פרוס עם פוטטוס

₪ 76



פבלה                                     29/34
29/34                 unfiltered גולדסטאר
גולדסטאר                               29/34
35 גולדסטאר slowbrew בקבוק           
הייניקן                                   32/35
פאולנר                                   35/38
מרפיס                                    34/36

 pavelle.co.il

לבנים

סמירנוף רד                                  44
סמירוף בלאק                               65
קטל וואן                                      66
קטל וואן סיטרון                            67
ואן גוך אסאי                               57
ואן גוך דאבל אספרסו                   57
ואן גוך אננס                                57
ג'ין גורדונ'ס                                45
ג'ין גורדונ'ס מלפפון                      46
ג'ין טנקרי                                   48
פאמפרו בלאנקו                           45
קפטן מורגן בלאק                         48
אספולון בלאנקו                           41
דון חוליו רפוסדו                          56
דון חוליו אנייחו                            71
פטרון סילבר                                66
פטרון אנייחו                               80
ערק אל נמרוד                              41
ערק אל נמרוד מיושן                     51
ערק אשקלון                                41
אוזו 12                                       42
ריקרד                                         46
פרנו                                           47
פסטיס                                        41

קוקטיילס'

ליטופית
וודקה, מחית תות ליים ג'וס, חמוציות תותים טריים

56

מוחיטו אהבה
רום, ריבת פסיפלורה, נענע, ליים וסוכר חום

56

טיול לסאן טרופה
וודקה, מחית פסיפלורה, אפרסק, קרנבריז, אננס

56

מרטין בובר על הרחוב
ארק ירדני, לימונים, ליקריץ, פסואה

56

אפרול שפריץ
אפרול, פרסקו, תפוזים

46

קוקטיילים ללא אלכוהול

רד פרוטי'ס
סירופ אבטיח, מחית תות, קרנבריז, ליים ג'וס

43

מוחיטו
ריבת פסיפלורה, נענע, ליים, סוכר חום

43

תמרינדו סאנסט
ריבת אפרסק, ליים ג'וס, מנגו, אננס

43

מנגפלורה
מחית מנגו, פסיפלורה, ליים ג'וס

43

סמוטי ליצ'י
סירופ ליצ'י, מיץ אננס, קרם דודבנים, ליים ג'וס

43

מים                                        12/24
24 סאן פלגרינו                                
14 סאן פלגרינו תפוז/לימון                
14 פרייה סודה                                 
13 פפסי קולה                                  
13 פפסי מקס                                   
13                                             7up
12 מירנדה                                       
12 לימונדה                                      
13 תפוזים                                        

תוספת אלכוהול 12

אלכוהול

שתייה קלה
מכבי 9% 7                              30/32
דליריום רד                              35/39
31 רד סטרייפ 7% 4                           
78 בזלת אייל ענברי                          
78 בזלת פילנר                                 
89 אסטרייה דאם                              

אפריטיף/דז'סטיף/ליקר

אפרול                                        41
קמפרי                                        46
צ'ינזאנו ביאנקו                            41
צ'ינזאנו רוסו                               41
צ'ינזאנו אקסטרא דריי                   41
ייגרמייסטר                                 46
פרנט ברנקה                                47
מידורי                                        46
גרנד מרינייה                               51
באד אפל                                    46
מליבו                                         46
בייליס                                        47
פסואה                                        46
סאוטרן קומפורט                          48
סמבוקה שחורה                            47
ייגר דבש                                     47
דרמבוי                                       48
ג'ק דבש                                      48
פיג'                                            43

קוניאק

53                                     VS הנסי
69                                 VSOP הנסי
106                                     XO הנסי

וויסקי סקוטי מאלט

טליסקר 10                                  62
טליסקר 18                                  101
סינגלטון 12                                 64
ג'וני ווקר גרין לייבל                    82
מקאלן                                        78
גלן מורנג'י אוריגינל                     62
גלן מורנג'י לסנטה                        72
גלנפידיך 12                                62
גלנפידיך 15                                71
גלנפידיך 18                                104

וויסקי סקוטי/אירי בלנדד

גוני ווקר רד לייבל                       52
גוני ווקר בלאק לייבל                    58
גוני ווקר גולד ריזרב                     67
גוני ווקר פלטינום                         82
גוני ווקר בלו לייבל                      124
בלנטיין                                       57
ג'מיסון                                       52
בושמילס                                     52

וויסקי אמריקאי/קנדי

ווילד טרקי                                  50
קראון רויאל                                55
ג'ק דניאלס                                  56
ג'ם בים לבן                                 50

בירות

Coktails&Drinks


