
יינות

יינות לבנים
גמלא ״השמורה״ סוביניון בלאן

גמלא שרדונה

ירדן גוורצטרמינר

₪90

₪90

₪120

כוסבקבוק

₪28

₪28

₪35

יינות אדומים
הרי גליל קברנה/מרלו

אלון

גמלא מרלו

גמלא ״השמורה״ סירה

גמלא קברנה סוביניון

יראון

ירדן קברנה סוביניון

₪90

₪110

₪120

₪120

₪135

₪180

₪205

₪28

₪31

₪35

₪35

₪38

-

-



בוקר כדיתא
מוגש עד השעה 12:00

ארוחת בוקר ישראלית סלט טונה, סלט קצוץ, טחינה, חצילים,

אבוקדו, זיתים, ריבה, 2 ביצים עשויות לפי בחירה, לחם הבית,

שתיה חמה, תפוזים/לימונדה

₪49

בוקר מיוחד סלט טונה, סלט קצוץ, טחינה, חצילים, אבוקדו, זיתים

ריבה, לחם הבית, שתיה חמה, תפוזים/לימונדה ואומלט לבחירה

₪54

אומלט פטריות בצל מוקפץ עם פטריות ועשבי טיבול

אומלט פסטו פלפלים קלויים ומריחה של פסטו בזיליקום

אומלט כנעני בצל זהוב ונתחוני אנטריקוט מוקפצים בשמן זית

ומלח ים

בוקר נורבגי סלט טונה, סלט קצוץ, טחינה, חצילים, אבוקדו, זיתים,

ריבה, לחם הבית, שתיה חמה, תפוזים/לימונדה, 2 ביצי עין וסלמון

מעושן על כריך פתוח

₪54

₪54שקשוקה בלקנית חצילים, פלפלים, עגבניות ושתי ביצים

שקשוקה ירושלמית נקניקיות מרגז, פלפלים קלויים, עגבניות

ושתי ביצים

₪54

סביח בקטנה שכבות של חצילים, עגבניות, ביצה קשה וערוק

ברוטב טחינה, עמבה או טחינה לבנה

₪25



ראשונות

לחם הבית הנאפה במקום יום יום בקראסט שומשום בליווי מטבלים

סלט בטטה ופיצוחים מבחר עשיר של חסות פריכות,
פטריות שמפיניון, סירות בטטה, פלחי תפוז ופיצוחים פריכים

סלט שוק עגבניות, מלפפון, צנונית, פלפל חריף, בצל סגול,
בצל ירוק, קרוטונים, זיתים, שמן זית ולימון על מצע של עלי חסה

חציל בלאדי צלוי בלהבה, מונח על מחבת חמה עם קרוסטיני
פסטו, עגבניות וטחינה לבנה

כבדי עוף מוקפצים ביין מרסלה, בצל זהוב ופטריות על מצע
קרוסטיני פריך

סלמון בהפתעה סלמון במרינדה עטוף בעלה פילו עם פסטו
מונח על קרם עגבניות שרי

קרפצ׳ו סינטה צרובה עם ביצה רכה, תפוחי אדמה מדורה,
עגבנייה, שמן זית, מלח ים ולימון

לביבות בטטה וכרישה בציפוי פנקו פריך עם רוטב אייולי צ׳ילי,
סלט רוקט, עגבניות, שרי ולימון

פטה כבדים בנוסך צרפתי בקראסט פיסטוקיֿם בליויי צנימים
וריבת בצל

טורטליני זנב עגל, שקדי עגל, פטריות פורטובלו, ארטישוק וציר
מצומצם

מרק הבית בליווי לחם ומטבלים

₪18

₪48

₪43

₪42

₪44

₪45

₪44

₪42

₪44

₪58

פטריות גריל פטריות שמפניון, פורטבלו ויער צלויים בגריל
מוקפצים במחבת עם קוביות בטטה ורוטב אסייאתי

₪48

₪78כבד אווז צלוי בגריל מונח על לחם בריוש  וקונפיטורת הבית

₪42קרפצ׳ו סלמון בתחמיץ שמן זית ולימון בליווי סלט רוקט וצנימים

₪32



עיקריות

סיצ׳ואן ירקות מוקפצים עם נתחוני עוף ונודלס
ברוטב אסייאתי בעיטורי בוטנים מלוחים

דון ג׳ובאני פסטה רדיאטורה טריה עם פטריות שמפיניון, עגבניות שרי,
זתי קלמטה, נתחוני עוף וצנוברים ברוטב נפוליטנה

קבב טלה בתבשיל עגבניות פיקנטי עם עגבניות שרי וטחינה אלארז

סטייק פרגית מושרה במרינדה של עשבי תבלין צלוי בגריל בליווי ירקות
ברוטב צ׳ילי על מצע תפוחי אדמה

BBQ מיני בורגר שלישיית המבורגרים, ריבת בצל, ירקות, צ׳יפס ורוטב

סטייק אנטרקוט נתח אנטריקוט משובח ומיושן צלוי בגריל עם רוטב
צ׳ימיצ׳ורי ותפו״א

צלעות טלה מקומי צלויות בגריל מונחות על קרם בטטה
מתקתקה בליווי פטריות צלויות וציר טלה מצומצם

מיקס גריל שיפוד אנטריקוט, פילה בקר, מח עצם,
כבד אווז וצלע טלה עם ירקות גריל

פילה סלמון טרי הנצלה בגריל בליווי קרם תפו״א ברוטב טרייאקי,
תרד ופטריות

פילה דניס צלוי בגריל, מונח על ניוקי סלק מוקפץ עם ארטישוק, פטריות,
עגבניות, שמן זית ועשבי תיבול

דג שלם  מה שהים הביא

₪58

₪54ספגטי בולונז תבשיל של בשר קצוץ עם ירקות שורש ורוטב עגבניות טוסקני

₪57

₪75

₪79

₪67

₪120

₪145

₪160

₪98

₪98



קינוחים

שתיה חמה

גלידה/סורבה שלושה כדורים לבחירה

וופל בלגי בליווי סלט פירות, גלידה, קצפת וגנאש שוקולד

קרם ברולה פריזאי בטעם וניל בקראסט סוכר דמררה

שחור לבן מרנג שוויצרי, מוס שוקולד ופצפוצי שוקולד

על עוגת בראוניז וגנאש שוקולד חם

פבלובה מרנג חצי אפוי עם קרם וניל ופירות יער ביין אדום

שטרוייזל תפוחים תפוחי גרנד סמיט מקורמלים במעטה

של קראנץ שקדים וגלידה וניל

₪28

הפוך קטן/גדול

אספרסו קצר ארוך

אספרסו כפול

שוקו חם

תה בטעמים

* כל המשקאות החמים עם חלב סויה

שתיה קרה
קולה/קולה זירו/ספרייט/דייט ספרייט/סיידר

תפוזים/ענבים/לימונדה/מים בטעמים/ פיוזטי

לימונענע גרוס

מים נביעות/סודה

₪13/11

₪9

₪11

₪11

₪9

₪13

בירות
סיידר תפוחים אלכוהולי

קרלסברג/טובורג 330 מ״ל

ליפמנס

סטלה

קורונה/לף בלונד/בראון/וינשטפן

קרלסברג חבית 1/3, 1/2

₪28

₪23

₪26

₪26

₪29

₪29/22

₪13

₪16

₪11

₪48

₪38

₪38

₪41

₪38



עסקיות
מוגשות עד השעה 18:00

לחם הבית הנאפה במקום יום יום בקראסט שומשום בליווי מטבלים

מרק הבית

סלט קצוץ מלפפון, עגבניה, בצל, פטרוזיליה, נענע, שמן זית ולימון

סלט בטטה ופיצוחים מבחר עשיר של חסות פריכות, פטריות שמפיניון, סירות בטטה, פלחי תפוז ופיצוחים פריכים

קרפצ׳ו סלמון בתחמיץ שמן זית ולימון בליווי סלט רוקט וצנימים

סיגר טלה עלה פילו במילוי בשר טלה בתיבול אוריינטלי עם טחינה גולמית וסילאן

פטה כבדים בנוסח צרפתי בקראסט פיסטוקים בליווי צנימים וריבת בצל

חציל בלאדי צלוי בלהבה מונח על מחבת חמה עם קרוסטיני פסטו , עגבניות וטחינה לבנה

לביבות בטטה וכרישה בציפוי פנקו פריך עם רוטב אייולי, צ׳ילי, סלט רוקט, שרי ולימון

קרפצ׳ו סינטה צרובה עם ביצה רכה, תפוחי אדמה מדורה, עגבניה, שמן זית, מלח ים ולימון (בתוספת ₪10)

ספגטי בולונז תבשיל של בשר קצוץ עם ירקות שורש ורוטב עגבניות טוסקני

סיצ׳ואן ירקות מוקפצים עם נתחוני עוף ונודלס ברוטב אסייאתי בעיטורי בוטנים מלוחים

דון ג׳באני פסטה רדיאטורה טריה עם פטריות שמפיניון, עגבניות שרי, זיתי קלמטה, נתחוני עוף וצנוברים ברוטב נפוליטנה

קבב טלה בתבשיל עגבניות פיקנטי עם עגבניות שרי וטחינה אלארז על סטייק חציל בלאדי

מיני בורגר שלישיית המבורגרים, ריבת בצל בליווי ירקות ציפס ורוטב ברביקיו

כבדי עוף הנצלים בגריל ומוקפצים עם פטריות ובצל זהוב בקרמל טופי על פירה לבן

סטייק פרגית מושרה במרינדה של עשבי תבלין צלוי בגריל בליווי ירקות ברוטב צ׳ילי על מצע תפוחי אדמה

ראשונות לבחירה

עיקריות ₪79

מיקס גריל שיפוד אנטריקוט, פרגית, קבב, מח עצם וירקות אנטיפסטי

פילה בורי על שעועית ירוקה בהקפצה קלה עם עגבניות שרי, לימון ועשבי תיבול וסלסת עגבניות

חזה מולארד חרוך בשמן זית מוגש בליווי חציל אסיאתי וקרם בטטה

פילה סלמון על ניוקי סלק, ארטישוק איטלקי, עגבניות שרי, לימון ועשבי תיבול (בתוספת ₪10)

סטייק אנטרקוט ארגנטינאי מיושן היטב ועסיסי מוגש על מחבת לוהטת עם תפוחי אדמה וירקות גריל (תוספת ₪30)

עיקריות ₪89


