
ר ו נ ת ש א
פיתה אשתנור מגולגלת מוגשת בליווי סלט קטן

אשתנור עוף

קוביות חזה עוף ברוטב וינדאלו, 

54 ממרח אבוקדו ובצל  מטוגן  

אשתנור טלה

56 בשר טלה טחון עם עלי רוקט וטחינה 

 אשתנור טבעוני 

46 כרובית, שקדים, בצל מטוגן, חסה וטחינה   

ה ח י ת פ

קרפצ'יו פילה  

לימון, שמן זית, חומץ בלסמי,

48 רוקט וגבינת פרמז'ן  

 חציל קלוי 

38 טחינה, בצל ירוק, עגבניות ופרוסות פלפל  

קלמרי יוגורט  

54 עשבי תיבול,יין לבן, חמאה ושמן צ'ילי 

טבעות קלמרי 

42 פריכות בליווי איולי וואסבי 

 כרובית מטוגנת 

38 בציפוי טמפורה בליווי טריאקי   

פולנטה פטריות   52

 סלט פטוש  

 עגבניות, מלפפונים, בצל סגול 

48 ופלפלים חתוכים גס עם קרוטונים וטחינה גולמית 

 סלט יהודה  

 עגבניות קצוצות, צנון, בצל, כוסברה

38 עם/בלי פלפל חריף    

סלט קיסר 

 חסה, פטריות, עגבניות שרי וקרוטונים

48/64 ברוטב מיונז וגבינת פרמז'ן / תוספת חזה עוף 

סלט ירוק־רוקפור 

 חסה, רוקט, תפוח עץ, גזר,

52 שקדים, רוטב ויניגרט וגבינת רוקפור 

38 מרק היום 

ת  ו י ר ק י ע
ה ר י ח ב ל ת  פ ס ו ת ת  ו ל ל ו כ ת  ו נ מ ה

פילה סטרוגנוף

נתחי פילה ברוטב יין לבן, שמנת 

98 ופטריות פורצ'יני  

טבעות פילה

138 ברוטב לבחירה: שמנת חרדל/שמנת פלפל/יין אדום 

סטייק אנטריקוט 

128 נתח משובח עם קונפי שום  

קבב טלה

מונח על פיתה אשתנור לצד מתבל טחינה, 

76 עגבנייה ופלפל חריף צרובים בגריל 

קציצות לאה

קציצות מבושלות במחבת עם עגבניות טריות 

76 וקינמון בתוספת אורז לבן 

המבורגר לינק

68 250 גר' בשר בקר משובח מוגש בלחמנייה וירקות, עם צ'יפס 

תוספות: בצל )4( ביצת עין )6( גבינת גאודה )8(

כבד עוף

68 כבדים ברוטב יין מרסלה על פירה 

אלון/ אלון טבעוני 

קוביות חזה עוף/כרובית ברוטב חלב קוקוס וקארי, 

78/68 פטריות וכוסברה על אורז לבן   

שניצל עוף אגדי

68 מוגש עם פירה ובצל מטוגן 

חזה עוף ניו אורלינס

76 בתערובת תבלינים על הגריל  

עוף מפורק 

 76 על מצע של טחינה, בצל מקורמל ופלפל חריף 

שניצלונים וצ'יפס

 68/48 קטן/גדול 

כנפיים של עוף

כנפיים מטוגנות ומתובלות ברוטב סויה ודבש או רוטב חריף,

68/48 בתוספת צ'יפס   קטן/גדול 

ה ט ס פ

טורטליני קסולה ציידים

בצק דורום במילוי בשר משובח, ביין אדום,

68  שום, חמאה ועשבי תיבול 

רביולי ערמונים

במילוי מחית ערמונים וגבינה 

68 ברוטב חמאת יין אדום, שום, פרמזן וטימין 

פטוציני ברוטב לבחירה:*

שמנת פטריות/עגבניות ובזיליקום/

חמאת עגבניות )סלסה רוזה(/ אלי אוליו  64 

68 פטוציני ראגו בולונז 

* אפשרות לפטוצ'יני ללא גלוטן  

ם י ת  ו ר י פ ו ם  י ג ד
ה ר י ח ב ל ת  פ ס ו ת ת  ו ל ל ו כ ת  ו נ מ ה

שרימפס וקלמרי 

82 קארי חריף, חלב קוקוס, יין, ג׳ינג׳ר ושום 

פיש אנד צ'יפס

72 פילה דג בציפוי פריך בליווי איולי וואסבי 

שרימפס ביין לבן

92 חמאת שום, יין לבן ,ג'ינג'ר, כוסברה ולימון  

112 פילה דניס בחמאת שום ויין לבן 

96 פילה סלמון  ברוטב חמאת הדרים

14 תוספות לבחירה  

צ'יפס	 

פירה )חלבי(	 

)Vegan Friendly( מנה טבעונית  

אורז לבן	 

ירקות קלויים 	 

הום פרייז	  סלט קטן )קצוץ או עלים(	 



ה ר ק ה  י ת ש

14 קולה / ספרייט / פנטה / דיאט / זירו 

12/24 נביעות מוגז עדין 

11 סודה 

13 גזוז 

14 סיידר מוגז / צלול 

13 מים מינרלים 

15 תה קר אפרסק 

15 מי טוניק 

15 ביטר למון 

15 בירה שחורה 

14/32 תפוזים 

14/32 לימונדה 

14/32 אשכוליות 

17 קפה קר 

ה מ ח ה  י ת ש

14/17 הפוך 

12/15 אמריקנו 

10 אספרסו קצר / ארוך 

13 אספרסו כפול 

10/13 מקיאטו/כפול 

12 קפה שחור 

18 שוקו חם 

20/30 סיידר חם / אלכוהולי עם יין או טריפל סק 

12 תה 

ת י ב ח ה  ר י ב

חצי /שליש  

24/30 טובורג 

26/32 סטלה 

26/32 הוגארדן 

ק ו ב ק ב ה  ר י ב

32 ג׳מס 8.8 

32 קורונה 

32 לף בראון / בלונד 

30 סומרסבי 

32 גינס בפחית 

ל י י ט ק ו ק

42 ג׳ין וטוניק   

32 אפרול שפריץ   

הוגו לינק קסטל
ליצ'י, קאווה, סודה ונענע   34

מרגריטה
לימון, טקילה, ליקר תפוזים,

מיץ לימון ומי סוכר   38

קפירינייה
קסאשה, לימונים כתושים,

מיץ לימון ומי סוכר   38

מוחיטו
רום, לימונים כתושים, נענע,

סוכר חום   38

קוסמופוליטן
סמירנוף, ליקר תפוזים, קרנברי,

מיץ לימון ומי סוכר   38

סאוור
מידורי / וודקה / וויסקי /

ג'ין / פיג'לינג   38

סאמר פרש
וודקה, ליקר תפוזים, 

לימון סחוט וטוניק   40

נגרוני
קמפרי, ורמוט אדום וג'ין   40

ראסטי נייל
דרמבוי, ויסקי ולימון   42

ליצ'י שוט
ג'ין, טריפל סק,

42 מונין לימון, קרנברי   

יפני הורס
מידורי, וודקה, ליקר שרי,

טריפל סק, אניס ולימון   42

אפריטיף
38 צ'ינאר  

34 קמפרי 

30 צינזנו / מרטיני ביאנקו 

30 צינזנו / מרטיני רוסו 

30 צינזנו / מרטיני יבש 

32 דובונה 

40 מרטיני ביטר 

ליקר
36 בייליס 

38 אמארטו 

38 קלואה 

48 דרמבוי 

46 קוואנטרו 

26 שנפס 

32 פיג'לינג 

רום
38 קפטן מורגן בלאק 

38 מאיירס 

36 בקארדי לבן 

38 בקארדי אוקהארט 

62 זקאפה 

ג'ין
36 גורדונ'ס 

36 לונדון היל 

38 טנקירי 

40 בומביי ספייר 

46 הנדריקס 

אניס
28 ארק עלית )איילות( 

32 אוזו 

34 פסטיס 

38 פרנו 

36 סמבוקה 

36 ריקרד 

דז'יסטיף
38 אוורנה 

42 ייגרמייסטר 

38 גראפה אלכסנדר 

וודקה
32 קטל 1 

32 פינלנדיה 

36 סמירנוף 

34 סטוליצ'ניה 

42 סטוליצ'ניה קריסטל 

46 סירוק 

52 גריי גוס 

42 ואן גוך )מספר טעמים( 

טקילה
36 אספולון רפוסדו 

38 קוארבו רפוסדו 

46 דון חוליו בלאנקו 

55 דון חוליו רפוסדו 

65 דון חוליו אנייחו 

72 סילבר פטרון 

78 ריזרב 1800 אנייחו 

ויסקי בורבון
36 ווילד טרקי 

45 פור רוזס 

48 ג'ק דניאלס 

64 ג'נטלמן ג'ק 

48 ג'ק דבש 

ויסקי קנדי
38 קנדיאן קלאב 

52 קראון רויאל 

ויסקי אירי
34 אייריש מיסט 

34 בושמילס 

44 בלאק בושמילס 

36 ג'יימסון 

38 טלמור דיו 

ויסקי סקוטי
36 ג'וני ווקר אדום 

52 ג'וני ווקר שחור )12( 

64 ג'וני ווקר זהב )18( 

125 ג'וני ווקר כחול )21( 

36 פיימוס גראוס 

52 פיימוס גראוס בלאק 

36 בלנטיין 

44 דיוארס 

ויסקי סינגל מאלט
68 טאליסקר )10( 

88 לגאבולין )16( 

62 לפרויג )10( 

58 גלן ליווט )12( 

75 גלן מורנג'י )10( 

75 מקאלן )12( 

56 גלן פידיך )12( 

65 גלן פידיך )15( 

86 גלן פידיך )18( 

78 גלן גווין )15( 

ברנדי / קוניאק
59   VS קורווזיה

79  VSOP קורווזיה

126   XO קורווזיה

56   VS הנסי

76  VSOP הנסי

120   XO הנסי

ם י נ ב ל

שרדונה, פמיל בוגרייה, צרפת  30/108

שרדונה, רואוסונ'ס רטריט, אוסטרליה  34/120

גוורצטרמינר, ארתור מץ, אלזס, צרפת   34/120

פינו גרי, לינדמנ'ס, אוסטרליה  34/120

36/130 ת  פ ר צ  , ה י י ר ג ו ב ל  י מ פ  , ן א ל ב ן  ו י נ י ב ו ס

סוביניון בלאן, פלטר, ישראל  40/150

120 דומיין דה פלאו )בלנד(, בורדו, צרפת 

170 סוביניון בלאן, פלאם, ישראל  

שרדונה, שבלי בובייה, צרפת  180

ם י ע ב ע ב מ

למברוסקו אדום / לבן / רוזה, איטליה  70

קאווה, ג'אום סרה, ספרד  25/80

88 צינזאנו, פרוסקו, איטליה  

ה ז ו ר

 34/120 דומיין דה פלאו, בורדו, צרפת 

3 8 / 1 4 0 ת    פ ר צ , ס נ א ב ו ר פ  A I X

ם י מ ו ד א

32/115 שיראז, אדמה, תבור, ישראל 

34/125 קברנה סוביניון, אדמה, תבור, ישראל 

36/130 מרלו, לינדמנ'ס, אוסטרליה 

38/136 שירז קברנה, ראוסונ'ס רטריט, אוסטרליה 

42/155 קברנה סוביניון, גמלא, רמת הגולן, ישראל 

120 קברנה סוביניון, אלון, הרי גליל, ישראל 

140 קרינאן גרנאש, סנגרה דה טורו, טורס, ספרד 

170 טריו)בלנד( פלטר, ישראל 

180 קברנה מרלו, פלאם קלאסיקו, פלאם, ישראל 

200 קברנה סוביניון, קאנונבול, קליפורניה  

210 יראון, הרי גליל, ישראל 

290 קברנה סוביניון,  פלאם רזרב, פלאם, ישראל 



34   ) גלוטן )ללא  לד  סופלה שוקו

36 עוגת שוקולד חמה  

36 נה   גבי גת  עו

34 ירושלמית   גלידת סילאן 

36 פאי תפוחים  

30 סורבה בטעמים  

40 קרם ברולה  

42 בננה   קרמבל 

36 נה   ית מסקרפו גי עו

18 גטו  אפו



 Fatoush salad  
Roughly chopped vegetables 
with croutons and raw tahini  48

 Yehuda salad  
Chopped tomatoes, radish, onion, cilantro with or 
without hot pepper 38

Caesar salad 
Lettuce, cherry tomatoes and croutons 
with Caesar dressing and parmesan cheese / extra 
chicken breast 48/64

Green Roquefort salad
Lettuce, roquette, apple, carrot, dressed with vinaigrette 
and Roquefort cheese 52

Soup of the Day  38

MAIN COURSES
All main courses served with a choice of side dish

Fillet Stroganoff
Cuts of fillet in a beef broth, porcini mushrooms, 
white wine and cream sauce 98

Fillet medallions 
Choice of sauce: Mustard cream/Pepper cream/
Red wine 138

Fine Entrecote Steak 
served with confit garlic  128

Lamb Kebab
On an Ashtanur pitta, served with tahini, 
grill-charred tomato and hot pepper 76

Leah’s Meatballs
Cooked in a skillet with fresh tomatoes 
and cinnamon, served with white rice 76

Link Hamburger
250 gr. of choice beef served in a bun 
with vegetables and French fries 68
Extras: Onion (4) Fried egg (6) Gouda cheese (8) 

Chicken Liver   
In Marsala wine sauce, served on mashed potatoes 68

Alon/ Vegan Alon
Cubed chicken breast/ cauliflower in coconut milk and 
curry sauce, mushrooms and cilantro served with white 
rice 78/68

Legendary Chicken Schnitzel
Served with mashed potatos and fried onions 68

New Orleans Chicken Breast
Grilled in a mix of spices 76

Seard  shredded  chicken 
with caramelized onions and hot pepper
 served on tahini 76

Chicken nuggets 
served with French fries - small / big 48/68 

Chicken Wings
fried and seasoned in soy and honey sauce
or a spicy sauce, with fries. 48/68  

ASHTANUR
Rolled Ashtanur Pitta 
Served with a Small Salad 

Chicken Ashtanur
Vindaloo sauce, avocado spread and crispy onion 54

Ground Lamb Ashtanur
with roquette and tahini 56

 Vegan Ashtanur 
With cauliflower, almonds, fried onion,
lettuce and tahini 46

PASTA
Hunter's Cassoulet Tortellini -Durum dough 
Filled with meat in red wine and fresh herb 68

Chestnut Ravioli
Filled with chestnut paste and cheese in a butter, 
red wine and parmesan sauce 68 

 Fettuccini *
Choice of sauce: Tomato & basil/ & cream  mushroom/
& cream tomato/ Aglio olio sauce  64
 
Fettuccine Raghu Bolognese 68

*Option for gluten free fettuccini

FISH & SEAFOOD
All m ain courses served with a choice of side dish

Shrimps & Calamaris 
in spicy curry sauce ,coconut milk ginger,
garlic and wine 82

Fish & Chips
Fish fillet fried in a crispy coating 
served with aioli sauce 72

Shrimps in white wine sauce 
ginger, garlic, cilantro , lemon, fish broth ,butter and 
white wine sauce 92

Sea Bream Fillet
garlic-butter white wine sauce  112

Salmon Fillet
Salmon fillet with a citrus-butter sauce 96

• French fries
• mashed potatoes with butter
• white rice
• Roasted                                  
• small salad
• home fries

SIDE DISHES    14

  Vegan Dish (Vegan Friendly) 

STARTERS
Fillet carpaccio  
lemon, olive oil, 
balsamic vinegar, roquette and parmesan cheese 48

 Roasted Eggplant    
tahini, tomatoes
and slices of hot pepper pepper   38

Whole calamari on Yogurt 
stir fried calamari with herbs, fish broth, white wine and 
butter sauce served on yogurt  54

Crispy Fried Calamari Rings 
Served with Aioli sauce 42

Fried  Cauliflower  
Coated in tempura  38

Mushroom Polenta   52



SOFT DRINKS

Cola/sprite/ Fanta (diet/ zero) 14
Neviot lightly carbonated 12/24
Soda water 11
Fruit soda 13
Cider (carbonated/still) 14
Mineral water 13
Cold tea (Peach flavor) 15
Cold coffee 17
Tonic water 15
Bitter lemon 15
Malt beer 15
Orange / lemonade / grapefruit 14/32

HOT DRINKS

Tea  12
Latte  14/17
Americano  12/15
Short or Long Espresso  10
Double Dspresso  13
Macchiato / Double  10/13
Turkish coffee  12
Hot chocolate  18
Hot cider / with alcohol  20/30
(wine or triple sec)

DRAFT BEER

Stella  26/32
Tuborg  24/30
Hoegaarden  26/32

BOTTLED BEER

Corona  32
Jem's 8.8 32
Leffe Brown / Blonde  32
Somersby  30
Guinness can   32

WHITE WINES
Chardonnay, Famille Bougrier, France 30/108

Chardonnay, Rawson's Retreat, Australia 34/120

Gewürztraminer, Arthur Metz, Alsace, France 34/120

Pinot Gris, Lindeman’s, Australia 34/120

Sauvignon Blanc,

Famille Bougrier, France 36/130

Sauvignon Blanc, Pelter, Israel   40/150

Domaine de Pellehaut (blend), Bordeaux, France 120

Sauvignon Blanc, Flam, Israel 170

Chardonnay, Chablis Bovier, France 180

SPARKLING WINES
Lambrusco, Red / white/ rosé, Italy 70

Cava, Jaume Serra, Spain 25/80

Cinzano, Prosecco, Italy 88

ROSE
Domaine De Pellehaut, Bordeaux, France  34/120

AIX Rose , Provence  France  38/140

RED WINES 
Shiraz, Tabor Adama, Israel 32/115

Cabernet Sauvignon, Tabor Adama, Israel 34/125

Merlot, Lindeman’s, Australia 36/130

Shiraz Cabernet, Rawson’s Retreat, Australia 38/136

Cabernet Sauvignon, Gamla, Israel 42/155

Cabernet Sauvignon, Alon, 

Galil Mountains, Israel 120

Carignan Grenache, Sangre de Toro, 

Torres, Spain 140

Cabernet Merlot, Flam Classico, Flam, Israel  180

Trio (blend) pelter, Israel  170

Cabernet Sauvignon, Cannonball, California  200

Yiron, Galil Mountains, Israel  210

Cabernet Sauvignon, Flam Reserve, Flam, Israel  290

COCKTAILS

Aperol Spritz   32

Link Castel Hugo 
 Lichi, Cava, Soda water and mint   34

Gin and Tonic   42

Margarita 
lemon tequila, orange liqueur, 

lemon juice and sugar water   38

Caipirinha 
 Cachaça, crushed lemons,

lemon juice and sugar water   38

Mojito  
rum, crushed lemons, mint, brown 

sugar    38

Cosmopolitan 
Smirnoff, orange liqueur,  

cranberry, lemon juice and sugar water   38

Sour
Midori / Vodka / Whiskey/ 

Gin / Feigling   38

Summer Fresh 
 Vodka, orange liqueur,

squeezed lemon 
and tonic water   40

Negroni  
 Campari, red 

Vermouth and Gin   40

Rusty Nail 
Drambuie, Whiskey 

 and lemon   42 

Lichi Shot 
 Gin, Triple-sec

 Monin lemon, and cranberry   42

Amazing Japanese 
 Midori, Vodka, cherry liqueur, Triple-sec

 anise and lemon   42

Aperitifs

Cynar 38
Campari 34
Cinzano / Martini Bianco 30
Cinzano / Martini Rosso 30
Cinzano / Dry Martini 30
Dubonnet 32
Martini Bitter 40

Liqueurs

Baileys 36
Amaretto 38
Chloe 38
Drambuie 48
Cointreau 46
Schnapps 26
Feigling 32

Rum

Captain Morgan Black 38
Myers’s 38
Bacardi White 36
Bacardi Oakheart 38
Zacapa 62

Gin

Gin and tonic 42
Gordon's 36
London Hill 36
Tanqueray 38
Bombay Sapphire 40
Hendricks 46

Anise

Elite Arak (Ayalot) 28
Ouzo 32
Pastis  34
Pernod 38
Sambuca 36
Ricard 36

Digestifs

Averna 38
Jägermeister 42
Alexander Grappa Bianca 38

Vodka

 Ketel 1 32 
Smirnoff 36
Finlandia 32
 Ketel 1 32 
Stolichnaya 34
Stolichnaya Cristall 42
Ciroq 46
Grey Goose 52
Van Gogh 42
(a number of flavors)
Tequila

Espolon Reposado 36
Cuervo Reposado 38

Don Julio Blanco 46

Don Julio Reposado 55

Don Julio Anejo 65

Patron Silver 72

1800 Reserva Anejo 78

Bourbon Whiskey

Wild Turkey 36

Four Roses 45

Jack Daniel’s 48

Gentleman Jack 64

Jack Daniel’s Honey 48

Canadian Whisky

Canadian Club 38

Crown Royal 52

Irish Whiskey

Irish Mist 34

Bushmills 34

Black Bushmills 44

Jamieson 36

Tullamore Dew 38

Scottish Whisky

Johnnie Walker Red 36

Johnnie walker Black (12) 52

Johnnie Walker Green(15) 55

Johnnie Walker Gold (18) 64

Johnnie Walker Blue(21) 125

Famous Grouse 36

Famous Grouse - 

Ballantyne 36

Dewar’s 44

Single Malt Whisky

Talisker (10) 68

Lagavulin (16) 88

Laphroaig (10) 62

Glenlivet (12) 58

Glenmorangie (10) 75

Macallan (12) 75

Glenfiddich (12) 56

Glenfiddich (15) 65

Glenfiddich (18) 86

Glenville (18) 78

Brandy / Cognac

Courvoisier VS 59

Courvoisier VSOP 79 

Courvoisier XO 126

Hennessy VS 56

Hennessy VSOP 76

Hennessy XO 120



Chocolate Soufflé (gluten free)  34

Hot Chocolate Cake   36

Cheesecake  36

Jerusalem ice cream  34

Apple Pie  36

Sorbet in Different Flavors  30

Crème Brûlée  40

Banana Crumble  42

Mascarpone Cookie 36

Affogato  18


