
 13 קוקה-קולה 
13 דיאט קוקה-קולה 
13 קוקה-קולה זירו 
13 ספרייט 
13 זירו ספרייט 

13 חליטת תה קר ויסוצקי ירוק נענע 
13 לימונדה    
13 תפוזים   
13 אשכוליות אדומות  
 16   FEVER TREE ביטר למון

16  FEVER TREE ג'ינג'ר אייל
16  FEVER TREE מי טוניק

14/27 FERRARELLE מים מינרליים מוגזים 330/750 מ"ל 

13 נביעות 500 מ"ל 
21 NATIA מים מינרליים 750 מ"ל 

13 פאנטה 
13 פריגת תפוחים 
13 פריגת ענבים 
13 בירה שחורה מאלט 
13 פיוז-טי אפרסק 

dinner

appetizers
 לחם הבית

 לחם מחמצת, פסטו ארטישוק, שום קונפי וחמאה
  17 

 גספצ'ו עגבניות צהובות
 כוסברה, צ'ילי, וודקה וכמון

  36  

 TERRINE DE CAMPAGNE - טרין כפרי
 בריוש, צ'אטני "סנטה רוזה"

 47 

סלט חם של פירות ים ושעועית לבנה בנוסח טוסקנה 
 שרימפס, קלמארי, מולים, מרווה, טימין

 54 

 סלט עלים ירוקים וגורגונזולה
 אנדיב, אגסים ואגוזים 

 42 

 CRAB CAKES - קציצות סרטנים
 רוטב טרטר ורוטב עגבניות חריף

 49 

 סקאלופס במחבת
 עגבניות אפויות, ברוקומיני, וינגרט מיסו וכוסברה

 48 

 קרפצ'ו פילה בקר
 סלט נקטרינות ותרד טורקי

 48 

FOREST DELIGHT

וודקה, חמוציות, לימון ופירות יער

SUNRISE TINGLE 

טקילה, קוואטנרו, לימון, אבטיח וצ'ילי חלפינו

L.A. GLAMOUR 

ג'ין, ליים, נענע, סוכר חום, מלפפון ומי טוניק

FRESH AMERICANA

קמפרי, לימון ומיץ אננס

 42 

COCKTaILS

COld beverageS

maIn COUrSeS
salads

55  סלט "ניסואז" עם פורל מעושן  ...................................................... 
 בזיליקום סגול, אנשובי, רוטב חרדל ויוגורט

45 סלט ללא פורל מעושן ואנשובי  ......................................................... 

64  סלט סטייק, הדרים וג'ינג'ר  .......................................................... 
 עלים ירוקים, אספרגוס, אפונת שלג, פטריות, עגבניות שרי, וינגרט ג'ינג'ר

סלט ללא סטייק  ............................................................................. 51

Fish n’ sEAFOOd
Fish n’ Chips

76  פילה בורי בציפוי פריך  ................................................................ 
צ'יפס / הום פרייז / סלט ירוק, איולי כוסברה

108  פילה לברק במחבת  ..................................................................... 
סלט פריקי, עגבניות ועשבי תיבול

 מיני שרימפ בורגרז
94/75  2 יחידות / 3 יחידות  ....................................................................... 

צ'יפס / הום פרייז / סלט ירוק, איולי כוסברה

PasTAs
70 פפרדלה ברוטב חזה אווז, פטריות יער ושמנת  .............................. 

62 פסטונטי ארטישוק וירקות ירוקים  ................................................ 

caliFOrnian PiZZAs
פיצה אישית המשלבת בין בצק דק מהמטבח האיטלקי לתוספות טריות 

המאפיינות את המטבח הקליפורני 

61 סלמון מעושן וקרם פרש  .............................................................. 

52 האם וגבינת עזים  ......................................................................... 

48 גבינת עזים ועגבניות  .................................................................... 

62 פירות ים ועשבי תיבול  ................................................................. 

POultry & BEeF
65/77  שניצל סינטה לבן / חזה עוף  ........................................................ 

סלט תפוחי אדמה ובייקון / צ'יפס / הום פרייז / סלט ירוק

69  המבורגר בקר עם גוואקמולה ופנצ'טה  ......................................... 
צ'יפס / הום פרייז / סלט ירוק, איולי כוסברה

135  פילה בקר על פירה של אפונה ירוקה ותפוחי אדמה ...................... 
גזר צבעוני, רוטב יין אדום

56  המבורגר טבעוני עם גוואקמולה  .................................................. 
צ'יפס / הום פרייז / סלט ירוק, איולי כוסברה

{{



DESSERTS

42  טארט שזיפים וצ'ויה "סנטה רוזה"  ................. 
קרם שקדים, אנגלז אמרטו, גלידת וניל וויסקי

44  טארט לימון ובזיליקום  .................................. 
מרנג סיגליות ומרמלדת פטל

34  קראמבל אגסים וקינמון  ................................ 
גלידת וניל והל

34  קראמבל שזיפים "סנטה רוזה"  ...................... 
גלידת וניל והל

44  ...............................  "East Side" עוגת גבינה 
קרם פרש, קולי פטל וקישוט שוקולד לבן

 גלידת בוטיק במגוון טעמים
1 / 2 / 3 כדורים ................................. 12 / 22 / 30

DigEStif
 אמרו אוורנה

 26 

 לימונצ'לו
 29 

 ייגרמייסטר
 32 

 גראפה אלכסנדר ביאנקה
 32 

 גראפה נונינו ונדמיה
 51 

 גראפה נונינו אנטיקה רזרב
 71 

bEvERagES
אספרסו/מקיאטו   10

אספרסו/מקיאטו כפול   12

קפוצ'ינו     13/15

נס קפה       14

קפה קר     16

קנקן חליטת תה     14תה              11

קונדיטור - כפיר כהן


