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פסטות 35

לחם הבית
מוגש עם שמן זית ובלסמי מצומצם

סלט עגבניות מרוקאי
עגבנייה, בצל סגול, פלפל חריף וכוסברה בתיבול של שמן זית ומיץ לימון 

סלט קינואה ירקות
קינואה, מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, פטרוזיליה בתיבול של שמן זית ומיץ לימון

קרפצ'ו סלק
פרוסות סלק, בלסמי מצומצם, שמן זית, אגוזי מלך, שום קונפי ועלי פטרוזיליה

כדורי פירה
כדורי פירה מצופים בפירורי לחם מוגש עם רוטב מתקתק

חומוס הבית
מתובל בשמן זית, פטרוזיליה וגרגירי חומוס מוגש עם פיתה

חומוס פלאפל (תוספת 5 ₪) 
חומוס, טחינה, חמישה כדורי פלפל  מוגש עם פיתה

חומוס בשר (תוספת 10 ₪)
חומוס עם בשר בקר וירקות שורש, כמון, שמן זית, פטרוזיליה מוגש עם פיתה 

טחינה
מתובלת בשמן זית, פטרוזיליה, מוגש עם פיתה

מרק היום (בעונה)   
שאל את המלצר

תוספות חמות:
שעועית ירוקה / פירה / צ'יפס / אורז לבן

נודלס ירקות אסיאתי
אטריות נודלס מוקפצות ברוטב אסיאתי ביתי,  בצל ירוק, פטריות שמפיניון, 

גזר, כרוב לבן, שעועית ירוקה, פלפל אדום, ג'ינגר, שום, בזיליקום, בוטנים ונבטים  
תוספת עוף/בקר/טופו - 7 ₪

פאד תאי
אטריות אורז מוקפצות ברוטב אסיאתי ביתי, בצל ירוק, כרוב לבן, גזר, 

פלפל אדום, כוסברה, שום, ג'ינגר בוטנים ונבטים  
תוספת עוף/בקר/טופו - 7 ₪ 

מלנזנה
רוטב עגבניות, פלפל אדום, חצילים, שום, עלי בזיליקום ופטרוזיליה

פונגי שמנת
רוטב שמנת, פטריות שמפיניון ובזיליקום 

שמנת בטטה
רוטב שמנת, שום, קוביות בטטה ועלי בזיליקום

בולונז
רוטב עגבניות, בשר בקר, ירקות שורש, שום ועלי בזיליקום 

סלמון ספינצ'י
שמנת, קוביות סלמון, שום, מחמאה, תרד ומחית כמהין

בקר ופטריות
ציר בקר, גזר, שום, פטריות שמפיניון, אפונה, רצועות בקר, בזיליקום ופטרוזיליה

פולו ג'ובאני
שמן זית, עוף, שום, עגבניות, זיתי קלמטה, שאטה, פטרוזיליה, בצל ירוק

ובזיליקום

הום פרייז
קוביות תפו"א מוקפצות עם צ'ילי מתוק 

כבד קצוץ
כבד קצוץ, ביצים קשות, בצל מקורמל, קורנישונים ופטרוזיליה 

מוגש עם לחם קאסטן

קרפצ'ו בקר
פרוסות בשר סינטה, בלסמי מצומצם, שמן זית מיץ לימון, מלח גס 

ועלי אורוגולה 

מרגז על סלט עגבניות פיקנטי
פיתה קריספי מעל סלט עגבניות מרוקאי, שיפודי מרגז, טחינה וכוסברה

סיגרים בשר
ממולאים בשר בקר טחון, טחינה ועגבניות מגורדות  

מוגש עם סלט חמצמץ

חציל בלאדי
חציל שרוף מוגש על טחינה שחורה, טבעות בצל סגול, פלפל חריף, 

עגבניות מגורדות, פטרוזיליה וגרגירי חומוס

כנפיים על הגריל
שיפודי כנפיים בתבלינים ארומטיים, פלפל חריף, כוסברה

מוגש עם רוטב איולי מתובל

מנות ראשונות 25מנות פתיחה 18

מנות פסטה בסיסיות: אלה אוליו / פומודורו / רוזה / שמנת - 30 ₪

כשר כשר

(רוטב שמנת הינה שמנת פרווה)

סלט קיסר
לבבות חסה, רוטב קיסר, קרוטונים ואנשובי 

תוספת עוף - 10 ₪

סלט שוק
מיקס ירקות חתוכים גס, שמן זית, מיץ לימון וקרוטונים

סלט עוף
עוף, מיקס חסות, עגבנייה, מלפפון, עגבניות שרי, בצל סגול, גזר, כרוב אדום, 

נבטים, ויניגרט הדרים ותערובת גרעינים וחמניות

סלט עדשים שחורות ובטטה
עדשים שחורות, בטטה, חמוציות, סלרי, בצל סגול, פטרוזיליה, כוסברה, 

שמן זית ולימון

סלט פטריות חם
חסה, שרי, מלפפון, בצל סגול, פטריות שמפיניון, בטטה קריספי, רוטב טריאקי, 

בזיליקום ונבטים ברוטב ויניגרט קלאסי

סלטים 40

start your day with a good taste!

טבעוניצמחוני פיקנטי - חריף

ארוחת ילדים  35
פסטה (עגבניות/שמנת/רוזה)
המבורגר / שניצלונים 

+ גזוז (כוס אחת) + כדור גלידה
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ניוקי ערמונים
ניוקי תפ"א, רוטב שמנת, מחמאת מרווה, מחית כמהין וערמונים

רביולי בטטה
ברוטב עגבניות / רוזה / שמנת / שמנת פטריות

אורז אסיאתי
אורז מוקפץ ברוטב אסיאתי ביתי, רצועות בקר, בצל ירוק ולבן, גזר, פטריות, 

כוסברה, שום, ג'ינג‘ר בוטנים ונבטים  

קבבוני טלה
קציצות בקר וטלה מוגש עם רוטב טחינה, סלט עלים ותוספת לבחירה*

כבד על פירה
כבדי עוף, בצל מושחם, שמן זית מוגש על פירה ופטרוזיליה

גולש הבית
בשר בקר בבישול ארוך עם ירקות שורש מוגש על אורז לבן ועלי פטרוזיליה

צ'יקן טריאקי
פילה עוף, רוטב טריאקי, שום, שעועית ירוקה, נבטים ובוטנים מוגש על אורז לבן

חזה עוף
חזה עוף על הגריל במרינדת הבית מוגש עם סלט עלים ותוספת לבחירה*

שניצל הבית
חזה עוף מצופה בפירורי לחם, סלט עלים, רבע לימון ותוספת לבחירה*

שניצלונים
מצופים בפירורי לחם, סלט עלים ותוספת לבחירה*

באפלו ווינגס
כנפיים ברוטב מתקתק ושומשום, בצל ירוק, סלט עלים ותוספת לבחירה*

לחמג‘ון
בשר בקר על בצק טורקי עם רוטב עגבניות, בצל, עלי פטרוזיליה וטחינה 

מוגש עם סלט עגבניות

כריך רוסטביף
לחם רוסטיק, איולי, רוסטביף מוקפץ עם בצל ופטריות שמפיניון, עלי ארוגולה, 

עגבנייה, מלפפון חמוץ וצ'יפס

כריך עוף
לחם רוסטיק, איולי, חזה עוף על הגריל, חסה, עגבנייה, בצל סגול, 

מלפפון חמוץ וצ'יפס

כריך קבב
לחם רוסטיק, טחינה, קבב על הגריל, בצל שרוף,  עגבנייה, מלפפון 

חמוץ, עלי פטרוזיליה וצ'יפס

* לחם רוסטיק ניתן לקבל חיטה מלאה / לבן

המבורגר קינג ג'ורג'
המבורגר בשר בקר, חסה, עגבנייה, מלפפון חמוץ ובצל סגול בתוספת צ'יפס

תוספות לבחירה: בצל מטוגן  /פטריות מוקפצות - 5 ₪
ביצת עין / חזה אווז מעושן - 7 ₪

שניצבורגר
חזה עוף מצופה בפירורי לחם מוגש בלחמניית בורגר, עם חסה, עגבנייה, 

מלפפון חמוץ ובצל סגול, בתוספת צ'יפס

עיקריות 45
סטייק פרגית

פרגית על הגריל במרינדת הדרים וטרגון מוגש עם סלט עלים ותוספת לבחירה*  

פילה עוף בקארי וירקות
פילה עוף ברוטב קארי אדום וג'ינג'ר, חלב קוקוס, בצל סגול, פטריות שמפיניון, 

אפונה, גזר, עלי כוסברה ובזיליקום, בצל ירוק מוגש על אורז לבן 

פילה אמנון
פילה אמנון עשוי על הפלנצ'ה, מוגש על ניוקי תפו"א ברוטב מחמאת עגבניות 

ובזיליקום בתוספת סלט עלים 

פיש אנד צ'יפס
רצועות דג מצופים בפירורי לחם מוגש עם צ'יפס, מיונז טרטר וסלט עלים

חזה עוף איטלקי
חזה עוף, שמן זית, שום, עגבניות צרובות, זיתי קלמטה ובזיליקום 

מוגש עם פירה

כשר כשר

(רוטב שמנת הינה שמנת פרווה)

עיקריות 55

קציצות דגים מרוקאיות
קציצות דג ברוטב עגבניות פיקנטי, פלפלים, עגבניות, גרגירי חומוס, 

כוסברה מוגש עם רבע לימון וחלה אישית 

כריך אנטריקוט
לחם איטלקי, איולי, פרוסות אנטריקוט, חסה, עגבניה, מלפפון חמוץ,

בצל מטוגן, פלפל חריף ותוספת לבחירה *

פילה סלמון
סלמון מוגש על עדשים שחורות, קינואה, אפונה, שמן זית, בצל ירוק, 

רבע לימון וסלט עלים

אסאדו ברוטב ציר בקר
אסאדו בבישול ארוך, ירקות שורש, ציר בקר מוגש על קוביות תפו“א 

עם קריספי מרווה 

סטייק אנטריקוט
אנטריקוט על הגריל, שום קונפי, עלי טימין, רוטב ציר בקר, סלט עלים 

ותוספת לבחירה*

המיוחדים שלנו
60

70

80

65

80

* תוספת למנה עיקרית: שעועית ירוקה / פירה / צ'יפס / אורז לבן / סלט עלים

טבעוניצמחוני פיקנטי - חריף

בקבוקי בירה
סן מיגל

קורונה מקסיקו
ויינשטפן גרמניה

קאסטיל רוז 8% בלגיה

18
22
24
34

24/17
27/20

קרלסברג / טובורג
סטלה ארטואה

בירות מהחבית

Beer

שתייה קלה
גזוז בטעמים - מילוי חופשי

כוס סודה - מילוי חופשי

נביעות מים מינרלים

תפוזים

לימונדה

קוקה-קולה

דיאט קוקה-קולה

קוקה-קולה זירו

ספרייט/דיאט ספרייט 

tea פיוז

מאלטי - בירה שחורה

10

10

10

10

10

 11

 11

11

11

11

11

סיידר אלכוהולי
SOMERSBY - סיידר תפוחים 4.5% אלכוהול

17


