
מרק - 28 
סלק אפוי ומאודה עם צ’ילי ודבש - 22

חצילים בגריל - 28
אנטיפסטי - 32

טחינה - 16
איקרה - 26

הרינג - 38
כבד קצוץ - 38

קציצות כרישה ויוגורט כבשים - 36
סלט עגבניות שרי צבעוניות עם מקל גרסיני - 38

סלט יווני - 48

סלט קפרזה - 48
סלט טופו טרי אסייתי - 42

פסטה עגבניות של גדולים - 48
פסטה פרימוורה - 59

פסטה בולונז - 62
נקניקיות מרגז - 49

קדרת אונטריב 7 שעות על עדשים שחורות - 64
מסבחה של עדשים שחורות על חומוס לוקנטה - 48

ראגו טלה על חומוס - 59
קבב טלה - 62

פרגית בגריל - 62
המבורגר וצ’יפס  160/220 - 59/64

שניצל - 58
חזה עוף בגריל - 52

כריך חזה עוף בלחם מחמצת / בלחמניית המבורגר - 42
כריך שניצל בלחם מחמצת / בלחמניית המבורגר - 42

צ’יפס - 18

ארוחת ילדים - כוללת שתיה וגלידה
פסטה “בלי כלום” - 28

פסטה עגבניות - 38
פסטה רוזה - 42

שניצל ואורז - 42 
כריך שניצל בלחם מחמצת / לחמניית המבורגר - 34

כל המנות מוגשות עם לחם מחמצת כפרי שחור או לבן

כוס יין הבית או בירה מהחבית ב 15 ש”ח  )בין השעות 12:00 - 17:00(



שתיה
מוגזים  11

ענבים, תפוזים וכו‹  9

נסטי  11

סודה  9

מים מינרליים  7

פרלה )מוגז טבעי( 22/12

בירות
סטלה מחבית )שליש(  22 

בקבוק ויינשטפן  28

בקבוק גינס  28

בירה תל אביבית גמל בהירה/חזקה  32

בקבוקכוסיינות
2878 דיפון פיאנו 2009

3294דיפון אלגרו 2009

2890מאסי

2884הרי גליל רוזה 2014

125הרי גליל שרדונה ויונייה

3286גמלא שרדונה 2014

135גמלא השמורה ברוט

3488ירדן סוביניון בלאן 2014

88ירדן שרדונה 2014

195ירדן בלאן דה בלאן 2014

180ירדן מרלו 2011

180ירדן קברנה 2012

180ירדן סירה 2012

175כרם שבו אדום 2012

96כרם שבו רוזה 2014

145כרם שבו שנין בלאן 2012

42156שאטו גולן אפיק

240שאטו גולן אליעד

50195שאטו גולן קברנה סוביניון

ניתן לרכוש יינות הביתה במחיר מוזל

שוטצ’ייסראלכוהול

1836קטל וואן )ציטרון / רגיל(

1428סמירנוף

2448גרייגוס

1224ערק פיירוס

1428ערק אל נמרוד

816ערק זהב

1424אוזו

1424פרנו

2244שרטרז

2244פרנה ברנקה

2244אוורנה

1836ייגר מייסטר

2244דרמבוי

1836אפרול

1836קמפרי

2652רמי מרטין

2652קורבזיה

2652הנסי

2652גלנפידיך 12

2448ג’ק דניאלס

2448בלק לייבל

2040רד לייבל

2244קוורבו גולד

2040טאנקרי

שתיה חמה
אספרסו    8

מקיאטו  8

10 כפול  

12  10 הפוך  

10 תה   

12 קפה שחור   

קינוחים
אפוגטו - 18

כדור גלידה - 14

קרם ברולה - 38

תותים וקצפת - 48

מוס שוקולד - 32

טירמיסו - 34


