
 ₪ 14פוקצ'ה 
 ם בשמן זיתיעבודת יד עם סלסת עגבניות, שום קונפי ופלפלב

 
 ₪ 8 טחינה

 טחינת הר ברכה עם פלפלים בשמן זית

 
 ₪ 10 צלוחית חריפים

 סוגי מטבלים חריפים 3

 
 ₪ 30ירקות מרעננים 

 בתיבול עדין של שמן זית ומלח יםחתוכים גס עגבניות שרי, מלפפון, קולורבי ולבבות דקל 

 
 ₪ 19 חמוצי הבית

 חמוצים בכבישה ביתית

 
 ₪ 21 אדממה

 פולי סויה עם פלח לימון ומלח ים

 
 ₪ 34זר כרובית 
 מוגשת עם טחינה, נאפית בתנור עם שמן זית

 
 ₪ 28ארטישוק יהודי 

 צרוב על הפלנצ'ה על מצע של איולי שום ונגיעה של פלפלים חריפים

 
 ₪ 18 סירת בטטה

 בליווי איולי קרם פרשחצי בטטה אפויה בתנור 

 
 ₪ 25קרפצ'יו סלק 

 סלק מדורה פרוס דק בתיבול שמן זית, מתבל עגבניות פיקנטי ושמנת של פעם

 
 ₪ 38סינטה  וקרפצ'י

 עם שמן זית, בלסמי מצומצם ועלי אורוגולה

 
 ₪ 32 שקשוקה אורגינל

 והטחינה שלנו ביצים, מוגשות עם חלה מתוקה 2

 
 ₪ 38 שווארמה ארגנטינאית

 ובצל חרוכים, רוטב איולי שום וסלסת עגבניות העגבנייאסאדו בבישול איטי צרוב על הפלנצ'ה עם 

 
 ₪ 38 פיצה

 צרלהמובצק בעבודת יד, רוטב עגבניות איכותי וגבינת 
 ₪) 8ארטישוק  \(תוספות לבחירה: פטריות יער וכמהין

 
 ₪ 38 כריך סטייק מינוט

 ובצל טריים  העגבנייבחלה מתוקה, טחינה,  סינטה צרובה

 
 ₪ 18 צ'יפס בתנור

 ופלפל שחור סירות תפוחי אדמה בליווי איולי קרם פרש



 

Focaccia -14 NIS 

With tomato salsa, garlic, peppers and olive oil 

 Tahini- 8 NIS 

Har bracha tahini with hot peppers  

Spicy peppers plate- 10 NIS 

3 kinds of spicy peppers and olive oil  

Fresh vegetables -30 NIS   

Cherry tomatoes, cucumbers, kohlrabi, heart of palm with olive oil 

Pickles- 19 NIS  
Homemade pickles 

Soy beans- 21 NIS 

With salt and slice of lemon  

Cauliflower- 34 NIS 

Baked with olive oil, served with tahini 

Burned artichokes- 28 NIS 

With garlic aioli and touch of hot pappers 

Baked sweet potato -18 NIS   

crème fraiche and olive oilWith  

Beet carpaccio -25 NIS   

crème fraîcheWith tomato salsa and  

Sirloin carpaccio- 38 NIS 

With olive oil, balsamic vinegar and arugula leaves 

Classic shakshuka- 32 NIS 

2 eggs with sweet bread and our tahini 

Asado Shawarma- 38 NIS  

In pitta with onions and tomatoes, chimichurri and aioli    

Handmade pizza- 38 NIS 

Tomato sauce and mozzarella  

(Truffle mushrooms\ Artichoke 8 NIS)  

Stake minute sandwich- 38 NIS  

In sweet bread with onions, tomatoes and tahini 

Baked patato- 18 NIS 

crème fraiche and olive oilWith  



 :1/3 :1/2 בירות חבית:
₪30  גולדסטאר   ₪25  

₪31  היינקן   ₪26  
₪35  פאולנר   ₪31  

₪45  דילריום דובדבן   ₪36  
UF  ₪31גולדסטאר    ₪26  
₪36  מרפיס   ₪31  

7.9מכבי    ₪32   ₪27  
10גולסטאר    ₪33   ₪28  

 בירות בקבוק:
 קורונה  
 

 ₪32  
 סטלה ארטואה

 
 ₪32  

 מרדסו
 

 ₪37  
 בטעמים בריזר

 
 ₪32  

   
 בקבוק: כוס: יין:

₪34  מרלו   ₪130  
₪34  קברנה   ₪130  

₪34  גוורצטרמינר   ₪130  
₪37  בלו נאן   ₪145  
₪34  שרדונה   ₪130  
₪32  קאווה   ₪130  

₪32  למברוסקו   ₪130  

   
   

 צ'ייסר: מנה: וודקה:
₪38  סטנדרט רוסקי   ₪20  

Red  ₪35סמירנוף    ₪18  
₪41  סטוליצ'יניה קריסטל   ₪21  

₪41  פינלנדיה   ₪21  
₪37  אבסולוט   ₪19  

₪48  1קטל   ₪24  
₪57  גרייגוס   ₪29  
₪56  בלוגה   ₪29  

₪58  ואן גוך בטעמים   ₪29  

 וויסקי:   
 סקוטי:  
Red  ₪39ג'וני      ₪20  

Black  ₪54ג'וני   ₪27  
Gold  ₪83ג'וני    ₪21  

₪62  12שיבס ריגל   ₪ 31  
₪42  בלנטיין   ₪21  

₪38  פיימוס גראוס   ₪20  
 אירי:

₪38  בושמילס     ₪20  
₪49  בלק בוש   ₪25  
₪41  ג'יימסון   ₪21  



₪37  טולמור דיו   ₪19  

 בורבון:   
₪49  ג'ק דניאלס     ₪25  

₪62  ג'נטלמן ג'ק   ₪31  
₪44  פור רוזס   ₪22  

₪43  ויילד טרקי   ₪22  
₪37  ג'ים בים לבן   ₪19  

   
   
   

 סינגלים:
₪54  12גלן פידיך      ₪27  

₪66  15גלן פידיך    ₪33  
₪62  10גלמורנג'י    ₪31  
₪59  10לפרויג    ₪30  

₪65  12גלנליווט    ₪33  
₪70  12מקאלן פיין אוק    ₪35  
₪60  12היילנד פארק    ₪30  

 קוניאק:
vs  ₪58הנסי      ₪29  

vs  ₪58קורווזיה    ₪29  
vsop  ₪65רמי מרטן    ₪33  
 רום:

₪36  קפטן מורגן ספייס     ₪18  
₪38  בקארדי לבן   ₪20  

 טקילה:
₪83  אנייחו 1800     ₪42  

₪50  קווארבו גולד   ₪25  
₪63  פטרון סילבר   ₪32  
₪68  פטרון אנייחו   ₪34  

 ג'ין:
₪38  גורדון     ₪20  

₪46  10טנקרי    ₪23  
₪41  בומביי ספייר   ₪21  

₪48  ביפיטר   ₪25  

   
 אניס:

₪29  ערק עלית     ₪15  
₪33  7אוזו    ₪17  
₪47  פרנו   ₪24  

₪42  פסטיס ג'ובאניס   ₪21  
₪29  סמבוקה   ₪15  
₪44  אבסנט   ₪22  
 שנאפס:

₪32  שנאפס תות     ₪16  
₪32  שנאפס אפרסק   ₪16  
₪32  שנאפס תפוח   ₪16  



₪39  פיג'לינג   ₪20  
 אפרטיף:

₪38  מרטיני ביאנקו     ₪20  
₪38  מרטיני רוסו   ₪20  

₪41  קמפרי   ₪21  

 דג'סטיף:   
₪39  ייגמייסטר     ₪20  

₪42  ייגר דבש   ₪21  
₪41  פרנה ברנקה   ₪21  
₪34  בחרובקה   ₪17  

₪49  שרטרז ירוק   ₪25  

 ליקרים:   
₪41  בד אפל     ₪21  

₪38  מאליבו   ₪20  
₪38  קלואה   ₪20  

₪41  סאותרן קומפורט   ₪21  
₪41  דרמבוי   ₪21  
₪39  בייליס   ₪20  

   
   
   
   
   

 בקבוקים:
₪750  פינלנדיה     

₪750  גרייגוס   
₪750  בלוגה   

₪560  בושמילס   
₪420  ערק   

 קוקטיילים:
 

 
₪45  ספייסי מוחיטו   
₪47  קוסמופוליטן   

₪47  ג'ין-ג'ין   
₪52  נגרונית   
₪47  טרופיקל   

₪45  מרי ג'יי ג'יי   

 שתייה קלה:   
₪14  סבן אפ דיאט \סבן אפ\פפסי מקס\פפסי    

 מים מינרלים
 

 ₪12  
 משקה אנרגיה

 
 ₪16  

₪13  חמוציות\לימונדה\תפוזים\אשכוליות  
 תוספת משקה אנרגיה

 
 ₪10  

 תוספת משקה קל
 

 ₪10  
 תוספת סאוור

 
 ₪10  

 


	1
	2
	3

