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&& dinnerdinner
קר

48 . . . סלט קפרזה 
 שרי צבעוני וצלוי, פלחי עגבניות, שום קונפי

זיתי קלמטה, בצל סגול, טוסטוני מוצרלה בופאלו,
בזיליקום ובלסמי עגבניות

60 . . . סלט ניסואז 
 טונה צרובה, שעועית ירוקה, צלפים, בצל סגול, שרי, צנונית

תפוח אדמה, אנשובי וקרם טונה

46 . . . סלט עלמה 
חסות סלנובה, אלון ואייסברג, אגוזי לוז 

 מסוכרים,פרי עונתי וגבינת קממבר  

46 . . . סלט פריקה 
חיטה מעושנת ירוקה,תרד, בצל סגול, רימונים, משמש 

מיובש,פיסטוקים, טחינת יוגורט ושמן כורכום

42 . . . פתוש  
מיקס עלי גינה, עשבי תיבול, שרי צבעוני, מלפפון, בצל סגול,

זיתי קלמטה, פיתה צרובה ופטה עיזים

42 . . . קרפצ׳יו בקר 
אגוזי לוז, קרם פרמזן, עלי רוקט וברוסקטה 

צרובה על הגריל

58 . . . טרטר טונה אדומה 
אפונת גינה, בצלצלי שאלוט, צ'ילי אדום, עירית 

טוביקו וואסבי, פטריות שימג'י מוחמצות 

מתחמם
58 . . . שיק פריזיאן 

חלת קממבר ממולאת בריבה. סלט של פניני סלק אפוי, אגוזי 
פקאן, בצל סגול ועשבי תיבול

38 . . . ארטישוק פרמז'ן 
ארטישוק אלה רומנה מטוגן, שבבי פרמז'ן, טוסטונים 

ורוטב ראנצ'

68 . . . שרימפס בויאבז 
ציר ים, עגבניות מיובשות, זיתים שחורים, ארוגולה בצל סגול 

וגריסני

62 . . . קלאמרי בקארי 
אצבעות קלאמרי צרובות על הגריל בשמן זית, עגבניות צלויות 

ברוטב קארי מייפל וצ׳יפס בטטה

38 . . . מרק היום 

הפינה לילדה ולילד

שניצל
עם צ׳יפס/סלט

46

פסטה 
 ברוטב שמנת

 או רוטב עגבניות
או שמן זית 
)טעימים כולם(

44

טבעוני

קציצות
מנגולד, כרישה ותפו"א

על סלט עדשים 
58

חונקי כמרים
עגבניות שרי צלויות 

אפונה, בייבי ארטישוק, 
ארוגולה וזיתי קלמטה

68

סלט קוסקוס 
זוקיני, דלורית 

כרובית,שרי, בצל, 
 אגוזי-לוז וחמוציות 

52

}צהריים שמתחיל באחת, ממשיך



&lunchlunch &

חם 
62 . . . מנזה בורגר 

 עגבניה, קורנישונים, חסה, בצל סגול ואיולי
 בא עם פירה או צ׳יפס

אפשר להוסיף - צ׳דר/חמאת כמהין /בייקון/אבוקדו    ...7

58 . . . קורנביף 
עלי חסה, בצל סגול, עגבנייה ואיולי בא עם צ׳יפס/פירה

קדירת נקניקיות                    . . .  72
שלוש נקניקיות ביתיות, גאודה, תבלינים, עם כרוב בסגנון אוסטרי 

ופירה

72 . . . מילנזה 
 לונדון-בלייד סטייל, איולי וואסבי ופלח לימון 

עם צ'יפס או פירה

סימפלי סטייק                      . . . 119
 נתח מיושן של אנטריקוט 300 גרם, ירקות גריל

צ׳יפס או פירה 

ספריבס  500/250 גרם                  . . . 70⁄ 129
במרינדת קארי מייפל עם ברוקולי ופירה  

תבשיל לחי                         . . .  86
יין אדום, פטריות פורטבלו, בצלי שאלוט וחיטה 

82 . . . ריזוטו סרטנים 
אורז שלושה דגנים, בשר וביסק סרטנים

66 . . . רביולי 
במילוי דלורית וגבינת מנצ’גו עם רוטב קרם פרש חמצמץ

72 . . . פפרדלה פירות ים 
שרימפס, קלאמרי, ראשי קלאמרי, מולים ורוטב שמנת

78 . . . קבב ים 
מוסר ובס, לימון כבוש, עשבי תיבול, ירקות צרובים, שום קונפי 

ויוגורט

דג היום                            . . . 104
דג שלם צרוב על הגריל, מוגש עם ירקות מדורה

96 . . . פילה סלמון 
עם ריזוטו פטריות שימאג'י ופורטבלו, אספרגוס, ברוקולי, שום, 

צ'ילי, מירין וסויה

28 . . . פוקצ׳ה 
שלושה מטבלים וארטישוק

שתייה קלה
12

אקווה פאנה
24/12

פרייה
20/12

סן פלגרינו
23

the beerthe beer
THE DRAUGHT

סטרופרמן
25

סמואל אדאמס
27

THE BOTTLES
IPA הרצל

32

 הרצל דולצ׳ה
דה אסל

30

U.F גולדסטאר
24

פאולנר
27

softsoft
drinksdrinks

לערב וגולש אל תוך הלילה{



9 אספרסו קצר 
10 אספרסו כפול 
12 הפוך 
10 תה 

תפוזים              36/16
לימונדה                14
אשכוליות              14
תה קר              30/14
אקווה פאנה              24/12
פרייה              20/12
פלגרינו תפוז/לימון         12

hot & coldhot & cold

breakfastbreakfast
}בוקר בוקר עד 12:30{

90/50 . . . בוקר ישראלי 
שתי ביצים לבחירה, גבינת שמנת, פטה עיזים

סלמון כבוש, טונה, ריבה, לחם הבית סלט קצוץ קטן 

קרוק מסייה     . . . 50
ביצי עין על טוסט פרמז׳ן, בייקון וסלט קצוץ קטן

בנדיקט     . . . 52
 ביצים עלומות, סלמון כבוש, תרד ורוטב הולנדז

על לחם בריוש וסלט קצוץ קטן

בוריטו פתוח     . . . 52
שתי ביצי עין, גוואקמולי וסלסת עגבניות

סנדווצ'ים )כולל שתייה חמה(

סלמון חם                                     . . .  40
פוקצ'ה-  גבינת שמנת, ובצל סגול מוגש עם סלט עלים                              

בועז                                            . . . 38 
לחמניה מתוקה- שתי ביצי עין, גבינת שמנת, ארוגולה ועגבניה

אנטיפסטי                                     . . . 38    
לחמניה מתוקה- ירקות גריל וטחינה מוגש עם סלט עלים

טוסט בייקון                           . . . 46
לחם קסטן-  בייקון, גבינת צ'דר מוגש עם קורנישונים

     

 מאפים

א-לה קרואסון                                 . . . 24
ביצה/בייקון

קרואסון חמאה                           . . . 15/23 
קרואסון שקדים/שוקולד           . . . 16/24

בריוש                                      . . .  16/24 
מוזלי     . . . 23

יוגורט עיזים, פירות, גרנולה ודבש

 זה שהארוחות
 בוקר מוגשות

 עם מיץ או קפה
אמרנו כבר?



non-hebrew readers



&lunchlunch &
Cold
Caprese salad . . . 48
Colored cherry, grilled cherry, tomato slices,
Kalamata olives, purple onion, Buffalo mozzarella, 
bruschetta, Olive oil, basil and tomato balsamic vinegar.

Nicoise salad  . . . 60
Soft boiled egg, green beans, capers, purple onion sherry 
small radish, Potato, anchovies and scorched tuna 

Alma salad . . . 46
A variety of different lettuces, caramelized hazelnuts, 
Figs and camembert cheese 

Fricke salad   . . . 46
Fricke, micro spinach, pomegranate, dried apricot,pistachios 
crème of tahini and turmeric

Fatush Mediterranean salad . . . 42
A variety of garden leaves, herbs, tomato, purple onion
Tassos olives, grilles pita bread, goat feta 

Beef Carpaccio . . . 42
Hazelnuts, Parmesan crème, arugula and bread toast 

Red tuna tartare   . . . 58
Green peas, mini shallots, red chilli, chives 
Wasabi tobiko, soured shimeji mushrooms

WARM
Chic Parisien  . . . 58
Camembert filled with jam, salad of bakes beet pearls, pecans, 
Purple onion and herbs 

Parmesan Artichoke . . . 38
Fried Artichoke alla romana, parmesan papers, toastes 
And ranch sauce 

Shrimps bouillabaisse  . . . 68
Sea stock, dried tomatoes, olives, arugula, purple onion and 
gressins

Calamari in curry . . . 62
Calamari scorched with olive oil, grilled tomatoes
In curry sauce and sweet potato fries 

Focaccia . . . 28
Served with 3 changing dips and artichoke. 

Soup Du Jour . . . 38

{A FEAST THAT STARTS AT NOON, rolls to

KID'S MENU

Schnitzel
 With fries/mashed

potatoes/salad
46

Pasta
 Cream/tomato/olive 

oil sauce
)all tasty(

44

vegan

Patties
Swiss chard and leek 

patties on black lentils 
salad
58 

 Strozzapreti
 Grilled Cherry Tomatoes,

 Green Peas, baby
 artichokes arugula and

olives
68

 COUSCOUS SALAD
 Zucchini, pumpkin

 cauliflower, hazel nuts
 herbs, cranberries and

tahini
52



dinnerdinner&&
HOT
Menza burger                     . . . 62
Beef hamburger )250g( with fries / mashed potatoes
Served with veggies and aioli 
Topping: cheddar / bacon / truffle and garlic butter     .7nis

Corned beef sandwich . . . 58
Lettuce, tomato, purple onion and aioli 

Comes with fries / mashed potatoes 

Home made sausage casserole . . . 72 
Three sausages, Gouda cheese, spices, Austrian styled cabbage 
And mashed potatoes 

Milanesa                                 . . . 72
Veal schnitzel, wasabi aioli, lemon wedge 

Comes with fries / mashed potatoes 

Simply steak . . . 119
Entrecôte steak )300g( Vegetables and grills
comes with fries or mashed potatoes

Spare ribs                    . . . 129⁄70
Curry and maple marinade, broccoli and mashed potatoes 

Crab risotto . . . 82
Three grain rice, crab meat stock and Parmesan

Sea food pappardelle   . . . 72
Shrimps, calamari, calamari heads, mussels and cream 

Fish kebab . . . 78
Bass and sea meager kebabs, herbs, artichoke alla romana

Grilled onion, scorched tomatoes and garlic confit

Fish of the day                 . . . 104
Grill roasted whole fish

Beef cheek stew . . . 86
Red wine, portobello mushrooms, shallot onion and wheat 
barley 

Ravioli . . . 66 
Filled with sweet potato, manchego cheese with soured crème 
fraîche sauce

Salmon fillet  . . . 96 
Portobello and shimeji risotto, asparagus, broccoli, garlic 
Chilli, soy and mirin sauce

the EVENING AND well INTO THE NIGHT}

the beerthe beer

Soft drinks
12

Acqua panna
24/12

Perrier
20/12

S.pellegrino
23

THE DRAUGHT
Staropramen

25

Samuel Adams
27

THE BOTTLES
Herzel IPA

32

 Herzel dolce 
da asal

30

Goldstar UF
24

Paulaner
27

beveragesbeverages



Israeli breakfast             . . .90⁄50
Two eggs of your choice, creamed cheese, goat feta
Pickled salmon, tuna, jam, house bread and a small salad

Croque Monsieur                  . . .50
Two fried eggs served on a Parmesan toast, bacon and a 
small salad

Eggs benedict                     . . .52
Poached eggs, smoked salmon, spinach and hollandaise sauce
On top of toasted brioche with and a small salad

Sunny-side up Burrito          . . .52
Tortillas, guacamole and tomato salsa

Sandwiches (served with coffee)

Hot Salmon                         . . .40
Creamed cheese , arugula, purple onion and green salad

Boaz’s sandwich                   . . .38
Sunny side up eggs, creamed cheese, arugula and tomato

Antipasti                          . . .38
Grilled vegetables tahini and green salad

Bacon toast                       . . . 46 
Bacon, cheddar cheese

Pastries

A-la croissant                   . . . 24
Served with a fried egg/bacon

Butter Croissant              . . .15/23

Croissant Almonds/ chocolate    . . . 16/24

Brioche                          . . .16/24

Muesli                              . . . 23
goat yogurt, fruits and granola

9  Espresso
10  Double espresso
12  Cappuccino
10  Tea

Orange juice             36/16
Lemonade                14
Grapefruite              14
Sodas            12

Acqua panna              24/12
Perrier              20/12
   S.Pellegrino  
orange/lemon              12

hot & coldhot & cold

breakfastbreakfast
{EVERY MORNING TILL 12:30}

Did we 
mention that 

breakfasts are 
served with juice 

or coffee?


