
 מנות ראשונות

   ₪ 24                                                                  חומוס
 שמן זית עם חומוס תוצרת בית

  ₪ 36                                                      חומוס פטריות

 חומוס תוצרת הבית עם פטריות מוקפצות

                                   ₪ 35                                            פלאפל  חצילים         

 ירוקהטחינה  על מצע כדורי פלאפל תוצרת הבית, מוגשים  5

  ₪ 36                                                     מיני קובה בשר

 ירוקה טחינהמצע מיני קובות ממולאות בבשר בקר, מוגשות על  5

                                            ₪ 24                                             טחינה ירוקה           

 טחינה תוצרת הבית

                                                                               ₪ 26                                                                  לבנה 

 קוביות עגבניהלבנה מוגש עם שמן זית, זעתר, ו

                                                      ₪ 32                                                בלדי            חציל 

 טחינה וקוביות עגבניהעל הגריל עם  חציל שלם

                                                              ₪ 37                                                  סלט ערבי          

 , בתיבול שמן זית ולימוןמלפפון, עגבניה, בצל ופטרוזיליה

                                                                         ₪ 44                                                      סלט יווני        

 חסה, מלפפון, עגבניה, בצל בתיבול שמן זית ולימון עם גבינת פטה

 

 



                                ₪ 24                                                                  צ'יפס 

                                                       ₪ 48                                         קרפצ'יו דג ים              

 בתערובת שמנים וליים דג יםקרפצ'יו  

   ₪ 36                                                  פטריות ממולאות

, שום ושמיר, מוגשים על מצע רוטב עזיםפטריות שמפיניון ממולאות בגבינת 

 פלפלים אדומים

 

 עיקריות מנות 

מנות עיקריות מוגשות עם סט סלטי הבית.מצטרף ללא מנה 
 לילד.  ₪  25למבוגר, ₪  50עיקרית יחויב ב

 לבחירה: מקלובה (אורז עם ירקות), 1עיקריות תוספות למנות 

 ציפס או סלט ירקות

                                                          ₪ 145                                          פילה מוסר ים עם פירות ים   

חמאה פילה מוסר ים צרוב על הגריל, מוגש בליווי מיקס פירות ים ברוטב שום 

 ויין

                                                                       ₪ 110                                                                 סינייה בורי  

 פילה בורי אפוי בתנור בליווי טחינה חמה

                                                                         ₪ 129                                                                         לברק  

 גריל/מטוגן בשמן עמוק/פילה

                                                                          ₪ 119                                                                          דניס  

 גריל/מטוגן בשמן עמוק/פילה

 



                                                               ₪  99                                                                            מושט 

 בשמן עמוקמטוגן 

                   ₪ 110                                                          שיפודי שרימפס  

 שיפודי שרימפס על הגריל, מוגש עם ירקות חריפים 2

           ₪ 110                                                             מיקס פירות ים 

ברוטב עגבניות/ חלב  ציםמוקפ וסרטנים מולים ,קלאמרי ,שרימפסמיקס של 

 קוקוס וגינגר/ שום ויין

                                                             ₪ 99                                                                 פילה סלומון   

 רוטב שום ולימוןצרוב על הגריל בליווי נתח סלומון 

                                                          ₪  120                                                                      ברבוניות

 ברבוניות מטוגנות בשמן עמוק, בליווי רוטב שום ולימון

  ₪ 110                                          דגי ים מעורבים                   

 מטוגנות בשמן עמוק, בליווי רוטב שום ולימוןדגי ים קטנים לפי דגת היום, 

                                    ₪ 109                                                       סלט פירות ים יפואי
 ב באבאי,  על מצע חומוס הביתמיקס פירות ים מוקפץ ברוט

 ₪  109                                             טבעות קלאמרי                

                                     , מוגש בליווי רוטב יוגורט ונענעמטוגן בשמן עמוק

  ₪ 109שרימפס                                                                       

 /מטוגןמוקפץ ברוטב עגבניות/ חלב קוקוס וגינגר/ שום ויין

 

 

 



  ₪ 109         מיקס שרימפס קלאמרי מטוגן                                

  ₪ 109                                                            פירות ים    ניוקי

 ברוטב שמנת/ עגבניות ניוקי תפוח אדמהמיקס פירות ים מוקפץ עם 

  ₪ 99                                                          יני סלומון   'פאטוצ

  מוקפצות ברוטב שמנת/עגבניות עם פסטת פאטוצ'יני קוביות סלומון

 ₪ 109                                    פילה מוסר ים עם רביולי בטטה  

פילה מוסר ים צרוב עם הגריל, מוגש על מצע של רביולי בטטה ברוטב שמנת/ 

  עגבניות

  ₪ 95                                                                     קבב לבנוני

 טחינהבלדי עם גרם קבב כבש על מצע חציל  350

  ₪ 95                                     סטייק פרגית במרינדה ים תיכונית

 ₪  130                                                           צלעות כבש        

 צלעות כבש בליווי ירקות תפוח אדמה אפוי

 ₪  120                                                                   אנטריקוט  

 צלוי על הגריל גרם 300סטייק אנטריקוט 

 

 

 

 

 

 



 מנות זוגיות

מנות עיקריות מוגשות עם סט סלטי הבית. מצטרף ללא מנה 
 לילד.  ₪  25למבוגר, ₪  50עיקרית יחויב ב

                                                  ₪  245                                              פלטת באבאי                  

 מיקס פירות ים ודגי ים קטנים מטוגן בשמן עמוק

                                                                              גרם 100ל₪  25מוסר ים לפי משקל                                          

 אפוי בתנור או פרוס מטוגן

 ₪  255                                                פלטת בשר זוגית          

 גרם) 200אנטריקוט ( סטייק פרגית ,, קבב כבשיחי) 2( צלעותכוללת 

  ₪ 265                                                      קוקטייל פירות ים    

שרימפס, קלאמרי, ראשי קלאמרי מטוגנים מוגשים לצד שרימפס, קלאמרי, 

 מולים וחצאי סרטנים ברוטב שמנת. הכל מוגש בפלטה אחת.

 

 

 מנות ילדים

 ₪  55            שניצלונים                                                           

 נתחי חזה עוף עטופים עם פירורי לחם בליווי צ'יפס וירקות חתוכים

 ₪  55                                                      פיש אנד צ'יפס          

 נתחי דג עטופים עם פירורי לחם בליווי צ'יפס וירקות חתוכים

 

 

 



 מנות אחרונות

 ₪  45                                                 אבטיח עם גבינה (בעונה)

 ₪ 38                                               סופלה שוקולד חם            

 ₪ 38                                                                    פאי תפוחים

  ₪ 38                                 פאי אגוזים ופירות יבשים                

 ₪ 28                                                          בוואריה                

 קרם בוואריה אוורירי בליווי סירופ שוקולד

 ₪  28                                                                           מלבי   

 שתייה חמה

 ₪  10                                                                    תה עם נענע

  ₪ 12תה עם מקל קינמון                                                          

  ₪ 10                                                                   קפה שחור   

 ₪  14                                                                      קפה הפוך

 ₪  12                                             /ארוך              אספרסו קצר

 ₪  14                                                  אספרסו כפול/ אמריקנו  

 קלה שתייה

 ₪  12                                                              קולה/זירו          

                  ₪  12ספרייט/ד.ספרייט                                                            

                         ₪  10                                                                              סודה

 ₪  12                                         אשכוליות/תפוזים/ענבים          

 ₪  16                                                                   שחורה בירה

 ₪  28                                             מ"ל)        750מוגזים ( מיים

  



 בירות

                              ₪  24                                                       )      ל"מ 330( הינקן

 ₪  24                                                מ"ל)       330( גולדסטאר

                        ₪  38                                              )        ל"מ 500( ווינשטפאן 

   ₪ 26מ"ל)                                                             330סטלה (

   ₪ 34מ"ל)                                              330לף בלונד/ בראון (

 

 

 

 יינות לבנים

 ₪  135                              , ישראל  טפרברג, יקבי גיוורטצרמינר

  ₪  99                  הר חרמון לבן, רמת הגולן, ישראל                   

 ₪ 129                             ישראל, הגולן רמת יקב, גמלא שרדונה

 ₪  129                                 ריזלינג גמלא, רמת הגולן, ישראל   

 ₪  149                                            , ישראל        דלתוןשרדונה 

 ₪  159ספיישל רזרב, יקבי ברקן, ישראל                         ויאונייה 

  ₪ 145                 רמת הגולן, ישראל          סוביניון בלאן גמלא, 

 

 

 

 

 



 ינות מבעבעים

 ₪  139                         קורדון נגרו, פרקשנט, ספרד                  

 ₪ 139                        , ספרד                  פרקשנט קרטה נבדה,

  ₪ 99למברוסקו                                                                       

 

 

 אדומים יינות

  ₪  99הר חרמון  אדום, רמת הגולן, ישראל                                  

 ₪  129, ישראל                                            מרלו, יקבי טפרברג

 ₪  149                                 , ישראל        דלתון קברנה סוביניון

 ₪ 129סירה, יקבי טפרברג, ישראל                                            

 ₪  179                   מרלו ירדן, רמת הגולן, ישראל                      

  ₪  189פלטר טריאו, קברנה סוביניון עם קברנה פרנק, ישראל       

. 

                                

 

 ₪ 27   בכוס אדום/לבן הבית יין

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 אלכוהול תפריט

 ₪  25                                                                            מרטיני ביאנקו/רוסו/דריי  

 ₪  42קוארווה גולד טקילה                                                                     

 ₪  32            בד אפל                                                                           

 ₪  35                                                                                                   רום בקרדי  

 ₪  32ליקר קוואנטרו                                                                              

 ₪  35                                                                                                ג'ין גורדונס   

 ₪  45                                                                                                   ג'ין בומביי  

 ₪  34                                              יגרמייסטר                                     

 ₪  49וודקה גריי גוס                                                                              

 ₪  45וודקה ואן גוך דאבל אספרסו                                                          

 ₪ 28                                                                                             וודקה אבסולוט 

 ₪ 210                                                                         מ"ל  500וודקה אבסולוט 

 ₪  24                                                                                                      ערק עלית 

 ₪  26                                                                                          7אוזו 

 ₪  34                                                פסטיס                                         

 ₪  45הנסי                                                                                            

 ₪  25                                                                   ערק רלאללה אלדהבי             

 ₪  30                                                                                               ויסקי ג'יימסון  

 ₪  35                                                                                              ויסקי רד לייבל 



 ₪  55                                                                                          ויסקי בלאק לייבל

 ₪  55ויסקי שיבס ריגל                                                                           

 ₪         32                                                                                        קמפרי 

 



  13.00-10.00 בראנצ'-תפריט ארוחת בוקר

 חומוס תוצרת הבית

 חציל בלדי עם טחינה ירוקה וקוביות עגבניה

 סלט יווני

 עלי גפן ממולאים באורז עם תבלינים אוטנטיים, מוגש על רוטב יוגורט

 פלאפל חצילים

 סלט עגבניות עם פלפלים חריפים, בצל סגול ושום

 וזעתרלבנה עם קוביות עגבניה, שמן זית 

 בורגול , עשבי תיבול טריים וחמוציותעם סלט בריאות, 

 פלטות דגים מעושנים

 פלטות גבינות

 

 ביצים עם קוביות תפוח אדמה

 שקשוקה

 חביתה מקושקשת

 

 שתייה קלה: 

 בקבוקי שתייה גדולים  של קולה, ספרייט, זירו, ד.ספרייט, לימונדה, מיים וסודה

 שתייה חמה: 

 אספרסו, הפוך קפה שחור, תה עם נענע,

 אלכוהול: 

 , בירות היינקן וגולדסטאר מבעבעיין 

 קינוח: 

 מלבי, בוואריה וסופלה שוקולד עם גלידה

 

 מהסכום הסופי 12% לסועד, כולל מע"מ, לא כולל שרות₪  130מחיר: 

 

 



 ה' בין השעות-עסקיות צהריים א'

 12.00-18.00 

 לסועד₪  89

 הארוחה כוללת:

, כוס לימונדה אחת סוגי סלטי הבית וסלט ירקות 8
לסועד, מנה עיקרית לבחירה, תוספת חמה, קינוח 

 זוגי ותה עם נענע או קפה שחור.

 מושט

 מטוגן בשמן עמוק

 בורי

 עגבניהאפוי בתנור עם שום, עשבי תיבול וקוביות 

 סינייה בורי

 פילה בורי אפוי בתנור עם טחינה חמה

 מוסר

 פתוח על הגריל או מטוגן

 פילה מוסר עם רביולי בטטה

פילה מוסר צרוב על הגריל בליווי רביולי בטטה 
 ברוטב שמנת או עגבניות

 סטייק פרגית

 קבב לבנוני

 קציצות קבב במילוי טחינה 4

 למנה₪  20תוספת   דניס

 פילה/מטוגןפתוח על הגריל/

 למנה₪  20תוספת  לברק

 פתוח על הגריל/פילה/מטוגן

 סטייק אנטריקוט/צלעות כבש

 למנה₪  30תוספת 

 קינוח 

 מלבי/בוואריה/סופלה שוקולד/בקלאווה

 

 ה' בין השעות-עסקיות צהריים א'             

 12.00-18.00 

 לסועד₪  89

 הארוחה כוללת:

לימונדה אחת , כוס סוגי סלטי הבית וסלט ירקות 8
לסועד, מנה עיקרית לבחירה, תוספת חמה, קינוח 

 זוגי ותה עם נענע או קפה שחור.

 מושט

 מטוגן בשמן עמוק

 בורי

 אפוי בתנור עם שום, עשבי תיבול וקוביות עגבניה

 סינייה בורי

 פילה בורי אפוי בתנור עם טחינה חמה

 מוסר

 פתוח על הגריל או מטוגן

 פילה מוסר עם רביולי בטטה

ילה מוסר צרוב על הגריל בליווי רביולי בטטה פ
 ברוטב שמנת או עגבניות

 סטייק פרגית

 קבב לבנוני

 קציצות קבב במילוי טחינה 4

 למנה₪  20תוספת   דניס

 פתוח על הגריל/פילה/מטוגן

 למנה₪  20תוספת  לברק

 פתוח על הגריל/פילה/מטוגן

 סטייק אנטריקוט/צלעות כבש

 למנה₪  30תוספת 

 קינוח 

 מלבי/בוואריה/סופלה שוקולד/בקלאווה

 



 מוזמנים 02-60תפריטים מתייחסים למינימום 

 כוכב יםתפריט 

 מנות ראשונות

 סוגים של סלטי הבית 8

 חומוס 

 סלט יווני 

 מיני קובה בשר על מצע טחינה ירוקה 

 חציל בלדי עם טחינה וקובניות עגבניה

 פיתות

 מנות עיקריות

 מושט מטוגן

 דגי ים מעורבים מטוגנים (לפי עונה)

 בורי (פילה בורי אפוי בתנור עם טחינה חמה) סינייה

 סטייק פרגית

 קבב לבנוני (מוגש על חציל בלדי)

 פילה מוסר על מצע רביולי בטטה ברוטב שמנת או עגבניות

 מוסר פתוח על הגריל

 תוספות חמות

 ציפס

 מקלובה (אורז עם ירקות ותבלינים אוטנטיים)

 תפוח אדמה אפוי בתנור

 קינוחים

 מלבי

 בוואריה 



 בקלאווה

 

 שתייה קלה

 קנקני לימונדה ומים

 שתייה חמה

 קפה שחור

 תה עם נענע

 אלכוהול

 כוס יין לבן/אדום או כוס בירה למוזמן

 

 למוזמן, כולל מע"מ, לא כולל שרות₪  130: מחיר

 

 

 

 תפריט צדפה

 מנות ראשונות

 מבחר חסות ועלי בייבי בתוספת אגוזי מלך  בוינגרט חרדל קלאסי  -סלט  ירוק

 חומוס תוצרת הבית

חצילים שלמים קלויים בגריל פחמים מושרים בלימון שום ושמן זית בליווי 
 טחינה.

 צנוברסלט עגבניות עם בזיליקום ו

 סלט עדשים שחורות וקוביות בטטה, בשילוב קוביות מלפפון ופלפלים אדומים

 מקלות גזר עם פלפל חריף וקוביות לימון -סלט גזר פיקנטי

 רגול , עשבי תיבול טריים וחמוציותבו  -סלט בריאות

 סלט סלק עם עלי נענע טריים ואגוזי מלך



 סלט יווני

 קבבוני טלה במילוי טחינה

 קרפציו מוסר ים

 סביצ'יה סלומון

 מטיאס כבוש

 פיתות

 פוקצ'ות עם שמן זית ורוזמרין

 

 מנות עיקריות

 לברק פתוח על הגריל

 דגי ים מעורבים מטוגנים (לפי עונה)

 בורי (פילה בורי אפוי בתנור עם טחינה חמה) סינייה

 דניס פתוח על הגריל 

 סטייק פרגית

 קבב לבנוני (מוגש על חציל בלדי)

 פילה מוסר על מצע רביולי בטטה ברוטב שמנת או עגבניות

 שרימפס ברוטב שום, חמאה ויין/ רוטב עגבניות פיקנטי/ חלב קוקוס עם ג'ינג'ר

 קלאמרי מטוגן

 קלאמרי, מולים וחצאי סרטנים ברוטב שום, חמאה וייןמיקס של שרימפס, 

 פילה סלומון על הגריל

 

 תוספות חמות

 ציפס

 מקלובה (אורז עם ירקות ותבלינים אוטנטיים)



 תפוח אדמה אפוי בתנור

 קינוחים

 מלבי

 בוואריה 

 סופלה שוקולד

 פחזניות במילוי גלידה עם סירופ שוקולד

 פירות העונה

 שתייה קלה

 ומים קנקני לימונדה

 קולה/ קולה זירו

 ספרייט/ד.ספרייט

 סודה

 שתייה חמה

 קפה שחור

 תה עם נענע

 אספרסו

 קפה הפוך

 אמריקנו

 אלכוהול

 בירות למוזמן 2לשלושה מוזמנים,  1בקבוק יין 

 מוזמנים) 10ל 1(בקבוק  סמירנוף או פינלנדיה או סטולי )0.7בקבוק וודקה(

 

 למוזמן, כולל מע"מ, לא כולל שרות₪  180מחיר: 

 



 OCEANתפריט 

 מנות ראשונות

 מבחר חסות ועלי בייבי בתוספת אגוזי מלך  בוינגרט חרדל קלאסי  -סלט  ירוק

 חומוס תוצרת הבית

חצילים שלמים קלויים בגריל פחמים מושרים בלימון שום ושמן זית בליווי 
 טחינה.

 צנוברסלט עגבניות עם בזיליקום ו

 עדשים שחורות וקוביות בטטה, בשילוב קוביות מלפפון ופלפלים אדומיםסלט 

 מקלות גזר עם פלפל חריף וקוביות לימון -סלט גזר פיקנטי

 בורגול , עשבי תיבול טריים וחמוציות  -סלט בריאות

 סלט סלק עם עלי נענע טריים ואגוזי מלך

 סלט יווני

 קבבוני טלה במילוי טחינה

 קרפציו מוסר ים

 סביצ'יה סלומון

 מטיאס כבוש

 פיתות

 פוקצ'ות עם שמן זית ורוזמרין

 

 מנות עיקריות

 לברק פתוח על הגריל

 דגי ים מעורבים מטוגנים (לפי עונה)

 סינייה בורי (פילה בורי אפוי בתנור עם טחינה חמה)

 דניס פתוח על הגריל 

 סטייק פרגית



 קבב לבנוני (מוגש על חציל בלדי)

 ביולי בטטה ברוטב שמנת או עגבניותפילה מוסר על מצע ר

 שרימפס ברוטב שום, חמאה ויין/ רוטב עגבניות פיקנטי/ חלב קוקוס עם ג'ינג'ר

 קלאמרי מטוגן

 מיקס של שרימפס, קלאמרי, מולים וחצאי סרטנים ברוטב שום, חמאה ויין

 פילה סלומון על הגריל

 סטייק אנטריקוט

 צלעות כבש

 

 השולחןניתן גם להזמין פלטות במרכז 

 מוסר ים זוגי אפוי בתנור, מוגש בליווי מיקס פירות ים ברוטב שום חמאה ויין

פלטת בשרים הכוללת סטייק אנטריקוט, קבב כבש, צלעות ופרגית במרינדה ים 
 תיכונית

 פלטות דואט עם פילה לברק ופילה סלומון על הגריל

 

 

 תוספות חמות

 ציפס

 ם)מקלובה (אורז עם ירקות ותבלינים אוטנטיי

 תפוח אדמה אפוי בתנור

 

 קינוחים

 מלבי

 בוואריה 

 סופלה שוקולד



 פחזניות במילוי גלידה עם סירופ שוקולד

 פירות העונה

 שתייה קלה

 קנקני לימונדה ומים

 קולה/ קולה זירו

 ספרייט/ד.ספרייט

 סודה

 

 שתייה חמה

 קפה שחור

 תה עם נענע

 אספרסו

 קפה הפוך

 אמריקנו

 

 אלכוהול

 בירות למוזמן 2לשלושה מוזמנים,  1בקבוק יין 

 מוזמנים) 10ל 1(בקבוק  בלוגה או גריי גוס) 0.7בקבוק וודקה(

 לשלושה מוזמנים 1 יין מבעבע

 

 למוזמן, כולל מע"מ, לא כולל שרות₪  052מחיר: 

 

 

 


