
מרק היום )בחורף( / 34

קרפצ’יו סינטה / 42
קרפצ’יו סינטה נא, בלסמי מצומצם, שמן זית ועלים ירוקים

קריספי כנפיים / 45

חצי קילו כנפי עוף במעשנת                      ברוטב טוסקנה

עראייס / 49
שני חצאי פיתות עם קבב טלה צרובים על הגריל מוגש בליווי סלט 

עגבניות קצוץ וטחינה

פורטובלו מיקס / 38
מיקס פטריות פורטובלו ושמפיניון, מוקפצות ברוטב טריאקי וצ'ילי

באו אסאדו / 46
לחמניות מאודות, אסאדו מפורק מהעצם, איולי פלפלים וצ’ימיצורי בליווי 

סלט אישי

רול סינטה מעושן / 44
ברוטב איולי

צ'יפס בטטה / 32
בנגיעות מייפל

משקאות קרים
שתייה קלה/ מוגזים/ מים בטעמים/11

מינרלים בזכוכית 500 מ"ל /13

כוס לימונדה/9

לימונענע גרוס/ 18   - לשים לב לתקן 

קנקנים: תפוזים/לימונדה/33

בירות
מהחבית קרלסברג שליש /19 � חצי/ 25  

טובורג/ הוגרדן/ ווינשטפן/ סטלה/ 25

בירה שחורה/ 13

משקאות חמים
תה / תה נענע / קפה שחור/ 9

קנקן תה/ 15

סיידר חם )בעונה( בליווי קינמון ותפוחי עץ/ 18

כבדי עוף / 64
כבדי עוף ובצלים מוקפצים על פירה תפוח אדמה

כבדי עוף טנזיה / 69
כבדי עוף צרובים במחבת, ריבת בצל, עם מנגו , אננס, ושקדים על פירה 

תפוח אדמה

קבב טלה / 68
צרוב על פוקצ’ה וחציל בלאדי טחינה לבנה ופטרוזיליה, בליווי ירקות 

בטאבון

פרגית עשבי תיבול / 69
פרגית במרינדת עשבי טיבול,  טימין ושקדים, על מצע של אורז ירוק

שניצל           /64 
חזה עוף בציפוי פירורי זהב ועשבי תיבול בתוספת פירה תפוח אדמה 

וסלט אישי

מגדלי עזריאלי / 68
חזה עוף ברוטב טריאקי על פירה תפוח אדמה וסלט אישי

סטייק אנטריקוט אנגוס / 128
300 גרם אנטריקוט מיושן, בתוספת פוטטו וסלט אישי

סינטה 250 גרם / 105
מדליוני סינטה על מצע של מיקס פטריות בצל, עם תוספת לבחירה 

וסלט אישי

המבורגר הבית / 49 / 59
המבורגר 250/150 גרם 100% בשר בקר

המבורגר אנטריקוט / 59
המבורגר 220 גרם

קראנצ’י בורגר / 54
תערובת בקר קלאסי בציפוי פנקו ורוטב דיז’ונז’

ההמבורגר מוגש בלחמנייה עם חסה, עגבנייה, בצל, מלפפון חמוץ, בליווי 

צ’יפס ומתבלים

תוספות לבחירה
ביצת עין 7 / פרחי בצל מטוגן 7 / פטריות יער 9

טורטייה אנטריקוט / עוף 59 / 56
נתחי אנטריקוט/ נתחי עוף, בצל מושחם, ממרח דיז’ונז, צ’ימיצ’ורי 

וסלסת עגבניות מוגש עם סלט אישי

טורטייה קבב / 56
טחינה לבנה בצל פטרוזיליה מוגש עם סלט אישי

סטייק סנדוויץ’ / 59
נתחי אנטריקוט ובצל צלויים, דיז'ונז, מוגש עם סלט אישי וציפס

סנדוויץ’ עוף / 56
נתחי עוף ובצל צלויים בתבלינים סלסלת עגבניות ומיונז מוגש 

עם סלט אישי וצ’יפס

המלצת השף: סנדוויץ' סינטה
רצועות סינטה מעושנת עם בצל סגול/ 64

ארוחת ילדים מוגשת עם צ’יפס, כוס שתייה, והפתעה

המבורגר / שניצלונים / חזה עוף 

*מיועד לילדים עד גיל 9

נאפות במקום בטאבון המסעדה

פוקצ’ה חציל בלאדי / 48
חציל בלאדי שרוף באש, טחינה לבנה וסלסת עגבניות

פוקצ'ה חומוס פטריות / 42
חומוס הבית עם פטריות ובצל

פוקצ’ה מטבלים / 34
פוק’צה קלאסית עם מבחר מטבלי הבית

פוקצ’ה אנטיפסטי / 46
ירקות עונתיים צלויים בתנור אבן, שמן זית ועשבי תיבול

פוקצ’ה רוסטביף / 64
נתחי רוסטביף, ממרח דיז’ונז, ביצת עין ועלים ירוקים

פוקצ’ה ירושלמית / 62
נתחי חזה עוף וכבד, בצל, טחינה לבנה, עמבה ופטרוזיליה

פוקצ’ה אסאדו / 79
ממרח עגבניות מיובשות, פטריות בצל ואסאדו

סלט ערבי / 38
מלפפון, עגבנייה, בצל סגול ופטרוזיליה קצוצים דק, שמן זית 

ולימון טרי

סלט עלים / 36
עלי בייבי וחסה, עגבניות, מלפפון, בצל סגול בויניגרט חרדל

סלט פטריות מוקפצות / 48
על מצע של עלי חסה, עגבניות, מלפפון, בצל סגול בליווי פיצוחים

סלט נתחי עגל / 58
נתחי עגל ובצל מוקפצים ברוטב חמאת בוטנים על מצע של סלט 

ירוק וטחינה גולמית

בלגן בחווה / 56
נתחי עוף בבירה מעושנים על מצע של עלי חסה, עגבניות, מלפפון, 

בצל סגול בליווי פיצוחים

 נודלס צמחוני / עוף / בקר /44 / 58 / 62
אטריות ביצים מוקפצות, גזר, פטריות, בצל ופלפלים ברוטב סויה 

וירוקים

 פהיטה עוף / בקר / 58 / 62
מבחר ירקות מוקפצים ברוטב כוסברה ותיבול מקסיקני, בתוספת 

טורטיה, ממרח גוואקמולי וסלסת עגבניות

פטוצ’יני אנטריקוט / אסאדו 62
בצל ופטריות ברוטב מירין מתקתק וטריאקי

פטוצ’יני אלפרדו עוף / 59
נתחי עוף צרובים ברוטב אלפרדו עם יין לבן שקדים וחמוציות

פטוצ’יני אולי אוליו / 54
חציל קלוי בליווי ירקות מוקפצים שום וטימין טרי

בריסקט / 89
Hickory בריסקט מעושן כ- 18 שעות בעץ

קורדון בלו / 95
מיקס טלה ובקר במעטפת סטייק סינטה מעושן ברוטב 

השף ושקדים

נתח אסאדו / 115
 Hickory עם עצם, מעושן כ-14 שעות עם עץ

פלטה בקר פרימיום זוגית/ 269
Texas נתחי בקר מעושנים בתערובת עץ בסגנון

-Hickory and Mesquite נתחי אסאדו עם עצם, בריסקט, 
רול סינטה, קורדון בלו, ולחמניות באו אסאדו

* כל המנות מוגשות בליווי סלט אישי ותוספת לבחירה

SMOKE 
H O U S E

2 סועדים 228 � / 3 סועדים 359 �
6 סוגי בשרים- חזה עוף, פרגיות וצ'וריסוס

מדליוני סינטה, קבב טלה וכבד עוף. 

בליווי פוטטו וסלט עצבני

פילה סלמון / 98
פילה סלמון טרי עם עשבי תיבול אפוי בטאבון, 

מוגש עם תוספות לבחירה וסלט אישי

פיש & צ’יפס / 75
פילה דג סלמון בציפוי טמפורה וסלט אישי
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Special ROZA
שגעת השף: שאל את המלצר...
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