
ם לדי י
46 פסטה ברוטב לבחירה  

פסטה בולונז 
שניצלונים וצ'יפס 

צ׳יפס / פירה / אורז לבן 
כדור גלידה 

ר ו נ ת ש א

פיתה אשתנור מגולגלת מוגשת בליווי סלט קטן ורוטב

אשתנור עוף

52 ברוטב וינדאלו, ממרח אבוקדו ובצל פריך 

אשתנור טלה

54 טחון עם עלי רוקט וטחינה 

❦  אשתנור טבעוני
44 עם פטריות פורטובלו, אגוזים, בצל, חסה וטחינה 

ת ו נ ו ש א ר

קרפצ'יו פילה   עם לימון, שמן זית, בלסמי,

48 רוקט וגבינת פרמז'ן 

38 ❦  חציל קלוי   עם טחינה, עגבניות ופרוסות פלפל 

36 פרוסות סלק מתובל   עם זרעי כוסברה וגבינת פטה 

48 קרפצ'יו סלמון   עם צנונית, בצל ירוק ושמן זית 

קלמרי יוגורט   עם עשבי תיבול,

48 ציר דגים, יין לבן וחמאה 

38 טבעות קלמרי   פריכות, מוגש עם רוטב איולי 

38 ❦  כרובית מטוגנת   בציפוי טמפורה 

מרק היום

38

ם י ק ר מ
מרק בצל עם קרוטונים

וגבינת פרמז׳ן

38

מרק גולש

46

ם י ט ל ס

יווני   ירקות חתוכים גס, שמן זית,

38 מלח, פלפל וגבינת פטה 

❦  פטוש   ירקות חתוכים גס
46 עם קרוטונים וטחינה גולמית 

30/38 ❦  פלטת ירקות   עם או בלי גבינה 

❦  יהודה   עגבניות קצוצות, צנון, בצל, כוסברה
38 עם/בלי פלפל חריף  

קיסר   חסה, פטריות, עגבניות שרי וקרוטונים

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

ירוק־רוקפור   חסה, רוקט, תפוח עץ, גזר,

48 רוטב ויניגרט וגבינת רוקפור 

❦  קינואה   דגנים, עגבניות, חמוציות, בצל, כוסברה,
46 פטרוזיליה, נענע ואגוזים 

ת  ו י ר ק י ע

פילה סטרוגנוף

 נתחי פילה ברוטב ציר בקר ופטריות פורצ'יני,

יין לבן ושמנת + תוספת לבחירה ............................................. 98

סטייק/טבעות פילה

ברוטב לבחירה + תוספת לבחירה ........................................... 138

סטייק אנטריקוט / אצבעות אנטריקוט

נתח משובח עם קונפי שום + תוספת לבחירה........................... 128

קבב טלה

 מונח על פיתה אשתנור ליד טחינה,

עגבנייה ופלפל חריף שרופים בגריל.......................................... 74

קציצות לאה

 מבושלות במחבת עם עגבניות טריות וקינמון

בתוספת אורז לבן..................................................................... 74

המבורגר לינק

66 ..... 250 גר' בשר בקר משובח מוגש בלחמנייה וירקות, עם צ'יפס

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

כבד עוף

68 ..................................... ברוטב יין לבן ומרסלה, מוגש על פירה

❦  אלון )או אלון טבעוני(
 קוביות חזה עוף )או כרובית( ברוטב חלב קוקוס וקארי,

פטריות וכוסברה על אורז לבן / טבעוני  ............................. 74/64

שניצל עוף אגדי

68 ...................................................... מוגש עם פירה ובצל מטוגן

חזה עוף ניו אורלינס

בתערובת תבלינים על הגריל + תוספת לבחירה......................... 76

חזה עוף טרגון

76 ....................................... ברוטב שמנת טרגון + תוספת לבחירה

שניצלונים וצ'יפס............................................................... 72/46 

כנפיים של עוף

מטוגנות ומתובלות ברוטב סויה ודבש או רוטב חריף,

68/42 ................................................................... בתוספת צ'יפס

ה ט ס פ

טורטליני קסולה ציידים

בצק דורום במילוי בשר משובח, ביין אדום

68 ועשבי תיבול טריים 

רביולי ערמונים

68 מילוי משולב של מחית ערמונים וגבינה 

58/68   פטוצ׳יני ברוטב לבחירה / פטוצ׳יני ראגו בולונז 

 ❦  פסטה טריו קמפנלה
 פסטה טבעונית בשלושה צבעים;

68 ברוטב אלי אוליו 

ם י ־ ת ו ר י פ ו ם  י ג ד

פיש אנד צ'יפס

68 פילה דג מטוגן בציפוי פריך בליווי רוטב איולי 

שרימפס ביין לבן וג'ינג'ר

ברוטב שום, ג'ינג'ר, כוסברה, לימון, 

88 בציר דגים וחמאה + תוספת לבחירה 

פילה דניס בחמאת שום ויין לבן

110 + תוספת לבחירה 

פילה סלמון בחמאת תפוזים

92 + תוספת לבחירה 

דג היום )שלם(

עם שמן זית ועשבי תיבול בתנור

108 + תוספת לבחירה 

מיקס פירות ים

מולים, שרימפס, קלמרי וסרטן

118 ברוטב ציר דגים, שום, חמאה ויין לבן + תוספת לבחירה 

תוספות לבחירה

צ'יפס	 

פירה )חלבי(	 

אורז לבן	 

* ניתן לקבל מנות מתאימות 
נוספות מהתפריט תוך שימוש 

במחבתות וסירים נקיים.

* למקפידים יותר: אין 
באפשרותנו להשתמש 

במשטחים נפרדים

ן ט ו ל ג א  ל ל

פסטה מקמח תירס / תוספת ראגו בולונז

58/68  ברוטב לבחירה 

32 סופלה שוקולד 

❦  מנה טבעונית

 
רטבים לבחירה לבשר

שמנת חרדל	 

רטבים לבחירה לפסטה

שמנת פטריות	 

עגבניות ובזיליקום	 

חמאת עגבניות )סלסה רוזה(	 

אלי אוליו	 

רוטב יין אדום	 שמנת פלפל	 

ירקות קלויים	 

הום פרייז	 

סלט קטן )קצוץ או עלים(	 

תוספת כמנה נפרדת  14	 

56
46
14
10

❦  אורז אסייתי מוקפץ
68 ........................................... עם ירקות ברוטב סויה שום וג׳ינגר



ה ר ק ה  י ת ש

13 ......................... קולה / ספרייט / פנטה / דיאט / זירו

12/23 ................................................ נביעות מוגז עדין

9 ........................................................................ סודה

11 ......................................................................... גזוז

18 .................................................... סיידר מוגז / צלול

13 ........................................................... מים מינרלים

15 .......................................................... תה קר אפרסק

15 ................................................................. מי טוניק

15 ............................................................... ביטר למון

15 ............................................................ בירה שחורה

תפוזים............................................................... 14/32

14/32 ............................................................. לימונדה

אשכוליות........................................................... 14/32

15 .................................................................. קפה קר

ה מ ח ה  י ת ש

13/16 .................................................................. הפוך

11/15 ............................................................. אמריקנו

10 ................................................. אספרסו קצר / ארוך

13 ........................................................... אספרסו כפול

10/13 ...................................................... מקיאטו/כפול

11 ................................................................ קפה שחור

17.................................................................. שוקו חם

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

11 .......................................................................... תה

ת י ב ח ה  ר י ב

22/28 ............................................................... טובורג

24/30 ................................................................ סטלה

24/30 ............................................................. הוגארדן

ק ו ב ק ב ה  ר י ב

28 ........................................................ אלכסנדר בלונד

32 .................................................................... קורונה

32 ..................................................... לף בראון / בלונד

30 ................................................................. סומרסבי

ל י י ט ק ו ק

42 ג׳ין וטוניק   

32 אפרול שפריץ   

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

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 וסודה   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,

38 טוניק, קרח גרוס ועלה בזיליקום   

נגרוני
קמפרי, ורמוט אדום, ג'ין וקרח   38

ראסטי נייל
דרמבוי, ויסקי, קרח ולימון   38

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 

45 סאוטרן קומפורט 

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 גורדון 

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 

46 גראפה בלאן דה גליליי 

48 גרפאה מאר דה גליליי 

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 

52 סמוקי 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

30/110 סוביניון בלאן, אדמה, תבור, ישראל   

30/110 שרדונה, אדמה, תבור, ישראל  

שרדונה, רואוסונ'ס רטריט, אוסטרליה  34/120

גוורצטרמינר, ארתור מץ, אלזס, צרפת   34/120

פינו גרי, לינדמנ'ס, אוסטרליה  34/120

דומיין דה פלאו, בורדו, צרפת   34/120

סוביניון בלאן פלטר, ישראל  40/160

סוביניון בלאן, קאנונבול, קליפורניה  160

סוביניון בלאן, פלאם, ישראל  170

שרדונה, שבלי בובייה, צרפת  180

ם י ע ב ע ב מ

למברוסקו אדום / לבן / רוזה, איטליה  25/80

קאווה, ג'אום סרה, ספרד  25/80

28/90 צינזאנו, פרוסקו, איטליה  

ה ז ו ר
 30/110 רוזה, ברברה, אדמה, תבור, ישראל 

 34/120 רוזה, דומיין דה פלאו, בורדו, צרפת 

ם י מ ו ד א
30/110 שיראז, אדמה, תבור, ישראל 

32/120 קברנה סוביניון, אדמה, תבור, ישראל 

35/120 מרלו, לינדמנ'ס, אוסטרליה 

35/125 שירז קברנה, ראוסונ'ס רטריט, אוסטרליה 

40/140 קברנה סוביניון, גמלא, רמת הגולן, ישראל 

40/140 קברנה סוביניון, טוליפ, ישראל 

120 קברנה סוביניון, אלון, הרי גליל, ישראל 

140 קרינאן גרנאש, סנגרה דה טורו, טורס, ספרד 

150 סופה, תבור, ישראל  

180 קברנה מרלו, פלאם קלאסיקו, פלאם, ישראל 

200 קברנה סוביניון, קאנונבול, קליפורניה  

מונטפולצ'יאנו דה אברוצ'ו, אאידה, איטליה  200

210 יראון, הרי גליל, ישראל 

220 קברנה סוביניון, ירדן, רמת הגולן, ישראל 

290 קברנה סוביניון,  פלאם רזרב, פלאם, ישראל 


