
התחלות טובות

brick oven

65

פוקאצ'ה שמן זית, שום, רוזמרין ומלח ים בליווי זיתים, 
סלסת עגבניות וטחינה 28

לחם הבית 22

אנטיפסטי מהשדה לטאבון עם גבינת קצ'וטה של יעקבס 

מרק מה שהגיע היום עם הירקן

פולנטה פטריות ואספרגוס פרמז'ן ושמן כמהין

חציל בלאדי טחינה חמה בצל וסומק

פטריות מלך היער שמנת חמוצה וסלסת עגבניות 

קרפצ'יו פילה בקר שמן זית, עלי ארוגולה, גילופי פרמז'ן
ובלסמי מצומצם

סלט אנדיב בווינגרט הדרים
עלים ירוקים, פרי העונה, אגוזי מלך קלויים וגבינת קצ'וטה

SEATARA הקיסר של
חסה רומית, פרמז'ן, קרוטונים וחזה עוף

סלט עגבניות לבנה פסטו, רוקט וגבינת פטה 

סביצ׳ה דג ים קרם אבוקדו סלקים צבעוניים אשכולית אדומה 
צ׳ילי ופטרוזיליה 

טרטר טונה אדומה איולי ליים ושמן ירוק, פירות העונה
ופניני בלסמי 

שיפוד קלמארי בגריל איולי לימון קרם פרש וירקות צלויים

שרימפס קלמארי קריספי איולי חציל שרוף ואיולי צ׳ילי 

טליאטלה אלי אוליו
שמן זית, שום, עגבניות לחות, זוקיני, זיתי קלמטה, 

צ'ילי ואגוזים

טליאטלה שחורה וכמהין 
שלל פטריות בשמנת וגרמולטה

טליאטלה שרימפס 
תרד ברוקולי עגבניות שרי ופטרוזיליה 

ריזוטו פטריות
שלל פטריות פרמזן ופטרוזיליה 

פסטה דיונון קלמארי
שום צ׳ילי יין לבן שמנת ופטרוזיליה 

ניוקי ארטישוקים
ארטישוק ירושלמי וארטישוק ירוק בשמנת 

44

56

54

49

67

52

56

56

54

56

56

59

59

98 פילה סלמון 
איולי פסטו ושקדים קלויים פירה מתובל

בחרדל ואספרגוס 

פילה דניס
ניוקי, חמאת עשבי תיבול, סלקים וגרמולטה

לברק שלם אפוי בטאבון
תפו"א, שעועית ירוקה וברוקולי

פילה מוסר
תבשיל מנגולד מרוקאי וגרגירי חומוס 

קבב שרימפס
קרם פלפלים אדומים לימון כבוש  שום וכוסברה 

מחבת שרימפס
חמאה שום צ׳ילי ופטרוזיליה 

125

125

110

79

105

96 חצי עוף במרינדה לימונית ותפו"א שבור

סופלקי פרגיות על פוקצ'יטה עם טחינה
וצזיקי רענן

שניצל מוגש עם פירה ובצל 

המבורגר בלחמניה חסה, עגבניות, בצל סגול, 
מלפפון כבוש, איולי צ'יפוטלה וצ'יפס

תוספת מוצרלה, עגבניה ובזיליקום - 12 ₪ 

פילה בקר ואספרגוס קרם ארטישוק ירושלמי, 
תפו"א, שעועית וברוקולי ברוטב יין אדום

אנטריקוט עם מח עצם רוטב יין אדום
ותפו"א שבור

84

62

75

155

145

75

85

69

79

69

56 מרגריטה קלאסית רוטב עגבניות, מוצרלה, פרמז'ן, בזיליקום 

פטריות בניחוח כמהין רוטב עגבניות, פטריות, מוצרלה, פרמז'ן ושמן כמהין

גבינות וארטישוק מוצרלה, גאודה, פטה, פרמז'ן, רוקט ובזיליקום

בלקנית פיצה לבנה, גבינת פטה טורקית, פרמז׳ן, חציל קלוי, זעתר, צנוברים ושמן זית

פרימוורה טבעונית רוטב עגבניות, פטריות, חצילים, ארטישוק, פלפל קלוי, קלמטה ובזיליקום / תוספת גבינה-8 ₪ 

תרד ופטריות רוטב עגבניות, מוצרלה, פרמז'ן, פטריות ותרד

ארטישוק ופסטו מוצרלה, פרמז'ן, עגבניות שרי וצנוברים

פיצה ים מולים, וונגולי, פרמז'ן, קרם פרש, מוצרלה, עלי רוקט טריים ושמן צ׳ילי

פפרוני רוטב עגבניות, מוצרלה, פרמז'ן, פפרוני עגל וצ׳ילי ירוק 

56

62

64

58

72

62

62

58
תוספות:

פירה עם בצל / תפו"א שבור / סלט עלים / צ'יפס / ירקות מוקפצים

ים. אהבה.

pasta

MEATOS

ניתן להזמין פסטה ללא גלוטן



good morning
8:30-12:00 כל יום בין השעות 

 כל ארוחות הבוקר מוגשות עם מיץ טבעי ושתיה חמה

קוקטיילים של בוקר

מזנון ארוחת בוקר | 85 ₪
ביצים לבחירה: עין / מקושקשת / חביתה 

תוספות לבחירה: עשבי תיבול | בצל | פטריות | פטה 8 ₪ | גאודה 8 ₪

מזנון ארוחת בוקר ללא ביצים | 75 ₪ 

אפרול שפריץ
₪ 24

בלאדי מרי
₪ 26

מימוזה / קיר רויאל
₪ 18

יין של בוקר
₪ 22

לילט בלאן / רוזה
₪ 24

עראיס
₪ 24

תפריט בוקר טוב

סלט קצוץ | 48 ₪
מלפפון, עגבניה, בצל סגול, כרובית, צנון וגזר,

שמן זית ולימון

סביח מתחכם | 54 ₪
חציל קלוי, תפו״א בטאבון, ביצה עלומה,

פטרוזיליה שלמה ופלפל ירוק חריף 

שקשוקה ירוקה | 54 ₪
(ביצים עלומות בתוספת 15 ₪) 

מנגולד, תרד, כרישה, שום, בצל, ברוקולי 
וסלרי ביין לבן ושמן זית 

שקשוקה אדומה | 65 ₪
סלט ירקות, טחינה ופוקצ'ה

טוסט פתוח | 54 ₪
בייגל טוסט ירושלמי, רוטב פיצה, מוצרלה, עגבניה 

ירקות חתוכים גס ורוטב אלף האיים של פעם 

עיג�ה | 52 ₪
חביתה מ-3 ביצים, פטרוזיליה, נענע ומנגולד

מוגשת עם סלט קצוץ, יוגורט ופוקצ'יטה

סטייק אנד אגס | 120 ₪ 
150 גרם אנטריקוט על הפלאנצ׳ה, 2 ביצי עין,

בצל מטוגן, פרמז׳ן וחרדל 

אגס בנדיקט סלמון/חזה אווז | 69 ₪  
חלה חמה, סלמון מעושן או חזה אווז,

2 ביצים עלומות, רוטב הולנדייז ואספרגוס 

קרואסון שרימפס | 82 ₪  
קרואסון חמאה, שרימפסים בחמאה ויין לבן

וגבינת גאודה 

פנקייק מוגזם | 54 ₪
3 פנקייקים עם חלבה, פתיתי שוקולד, 

פירות טריים, אבקת סוכר, מייפל וגלידת וניל

ארוחת בוקר שילדים אוהבים חביתה, ירקות, גבינה ושוקו | 34 ₪

פתיחים קטנים
סלט ביצים 18 ₪ | סלט אבוקדו 18 ₪ | ציזיקי שרימפס 28 ₪ | סלמון מעושן 24 ₪



LUNCH TIME

56

58

56

65

75

85

69

99

89

115

125

125

96

84

62

75

מוגש בימים: א'-ה' 12:30-17:00
יין / טובורג מהחבית / קוקטייל- 22 // מנת לחם או פוקצ'ה – 15

מנה ראשונה כלולה במחיר העיקרית

first of all

מלבי / עוגת גבינה / סורבה / טירמיסו  / אפוגטו

קינוחים �19 ₪�

עיקריות

אנטיפסטי מהשדה לטאבון עם גבינת קצ'וטה של יעקבס 

מרק היום מה שהגיע היום עם הירקן

חציל בלאדי טחינה חמה בצל וסומק

קרפצ'יו פילה בקר שמן זית, עלי ארוגולה, גילופי פרמז'ן ובלסמי מצומצם

סלט אנדיב בווינגרט הדרים עלים ירוקים, פרי העונה, אגוזי מלך קלויים וגבינת קצ'וטה

סלט עגבניות לבנה פסטו, רוקט וגבינת פטה 

סביצ׳ה דג ים קרם אבוקדו סלקים צבעוניים אשכולית אדומה, צ׳ילי ופטרוזיליה 

מרגריטה קלאסית רוטב עגבניות, מוצרלה, פרמז'ן, בזיליקום 

פרימוורה טבעונית רוטב עגבניות, פטריות, חצילים, ארטישוק, פלפל קלוי, קלמטה ובזיליקום
תוספת גבינה-8 ₪ 

פיצה תרד ופטריות רוטב עגבניות, מוצרלה, פרמז'ן, פטריות ותרד

טליאטלה אלי אוליו שמן זית, שום, עגבניות לחות, זוקיני, זיתי קלמטה, צ'ילי ואגוזים

טליאטלה שחורה וכמהין  שלל פטריות בשמנת וגרמולטה

טליאטלה שרימפס תרד ברוקולי עגבניות שרי ופטרוזיליה 

ריזוטו פטריות שלל פטריות פרמזן ופטרוזיליה 

פסטה דיונון קלמארי שום צ׳ילי יין לבן שמנת ופטרוזיליה 

ניוקי ארטישוקים ארטישוק ירושלמי וארטישוק ירוק בשמנת 

פילה סלמון איולי פסטו ושקדים קלויים פירה מתובל בחרדל ואספרגוס 

פילה דניס ניוקי, חמאת עשבי תיבול, סלקים וגרמולטה

פילה מוסר תבשיל מנגולד מרוקאי וגרגירי חומוס

חצי עוף במרינדה לימונית ותפו"א שבור

סופלקי פרגיות על פוקצ'יטה עם טחינה וצזיקי רענן

שניצל מוגש עם פירה ובצל 

המבורגר בלחמניה חסה, עגבניות, בצל סגול, מלפפון כבוש, איולי צ'יפוטלה וצ'יפס
תוספת מוצרלה, עגבניה ובזיליקום - 12 ₪ 



איזה מתוקים!
טירמיסו | 46

קרם מסקרפונה, בישקוטי באספרסו וג'לי קפה

מלבי | 38
מלבי קלאסי עם מי ורדים ופיסטוק קלוי

עוגת גבינה | 44
עוגת גבינה אפויה על בצק פריך וקומפוט תותים

ג׳נדויה | 48
אצבעות ג'נדויה, גנאש וקצפת לוז

 
וולקנו  | 42

עוגת שוקולד חמה וגלידת וניל

קראמבל תפוחים | 46
תפוחי עץ, קרם שקדים אפוי, גלידת וניל ורוטב אנגלז

סורבה | 15 

62 |

72 |

44 |

22 |

29 |

  V.S קורווזייה
  V.S.O.P קורווזייה

גרפה פולי
לימונצ'לו

פורט גרהמ'ס 10 שנים

Digestif



Tiramisu | 46
Mascarpone cream, espresso 

and coffee gelatin  soaked ladyfingers

Malabi | 38
Classic Malabi with rose water and roasted pistachios

Cheesecake | 44
Baked cheesecake on shortcrust pastry and strawberry compote

Gianduja | 48
Gianduja fingers, ganache and hazelnuts cream

Volcano | 42
Hot chocolate cake and vanilla ice cream

Apple Crumble | 46
Apples, baked almond cream, vanilla ice cream 

and crème anglaise

Sorbet | 15

Digestif

Sweet Talk

Courvoisier V.S  |62
Courvoisier V.S.O.P  |72
Grappa Poli  |44
Limoncello  |22
Port Grahams 10 Years Old |29



SEA.LOVEFocaccia olive oil, garlic, rosemary and sea salt with olives, 
tomato salsa and tahini– 28 

Homemade Bread - 22 

You can order gluten-free pasta

Fish and Seafood Entrées

GOOD START
Antipasti fresh from the field to the oven
with Jacobs' Caciotta cheese

Soup of the Day daily fresh products from the greengrocer

Mushroom and Asparagus Polenta parmesan and truffle oil

Baladi Eggplant hot tahini, onion and Sumac spice

King of the Forest Mushroom sour cream and tomato salsa

Beef Fillet Carpaccio - olive oil, arugula leaves, parmesan 
and reduced balsamic vinegar
������� ����� ����� ���� ���� ��� ������
Endive Salad in Citrus Vinaigrette
Green leaves, seasonal fruit, roasted walnuts and Caciotta cheese

Seatara Caesar Salad 
Roman lettuce, parmesan, croutons and chicken breast

Tomato Salad  labaneh, pesto, rocket and feta cheese

Sea Fish Ceviche avocado cream, colorful beetroots, 
red grapefruit, chili and parsley

Red Tuna Tartare lime aioli and green oil, seasonal fruit
and balsamic pearls

Grilled Calamari Skewer lemon aioli, crème fraiche, 
and roasted vegetables

Crispy Calamari Shrimps burnt eggplant aioli and chili aioli

Tagliatelle Aglio e Olio 
olive oil, garlic, moist tomatoes, zucchini, Kalamata olives, 
chili and nuts

Black Tagliatelle and Truffle
variety of mushrooms in cream and Gremolata 

Tagliatelle Shrimp
spinach, broccoli, cherry tomatoes and parsley

Mushrooms Risotto
variety of mushrooms, parmesan and parsley

Calamari Squid Pasta
garlic, chili, white wine, cream and parsley

Artichokes Gnocchi
Jerusalem artichoke and green artichoke in cream

Salmon Fillet 
pesto aioli and roasted almonds, seasoned puree 
with mustard and asparagus

Sea Bream Fillet 
gnocchi, herb butter, beetroot and Gremolata

Tabun Baked Sea bass (whole) 
Potatoes, green beans and broccoli

Fillet Meagre 
Moroccan mangold stew and chickpeas

Shrimps Kebab 
red peppers cream, pickled lemon, garlic 
and coriander

Shrimps Pan 
Butter, garlic, chili and parsley

Half a Chicken in Lemon Marinade 
and sliced potato

Chicken Souvlaki served on Focaccia 
with tahini and fresh tzatziki

Schnitzel served with puree and onions

Hamburger in a Bun lettuce, tomatoes, red onion, 
pickled cucumber, chipotle aioli and French fries
Extra mozzarella, tomato and basil – 12 NIS 

Beef Fillet and Asparagus  Jerusalem artichoke 
cream, potatoes, beans and broccoli in red wine sauce

Entrecôte with Bone Marrow in red wine sauce
and sliced potato

Side dishes  Mashed potatoes with onions / sliced potato 
/ green salad / French fries / stir-fried vegetables

Classic Margherita tomato sauce, mozzarella, parmesan, basil

Truffle Aroma Mushrooms  tomato sauce, mushrooms, mozzarella, parmesan and truffle oil

Cheese and Artichoke mozzarella, gouda, feta, parmesan, rocket and basil

Balkan Pizza white pizza, Turkish feta cheese, parmesan, roasted eggplant, za'atar, pine nuts and olive oil

Vegan Primavera tomato sauce, mushrooms, eggplant, artichokes, roasted peppers, Kalamata and basil 
Extra cheese – 8 NIS 

Spinach and Mushrooms tomato sauce, mozzarella, parmesan, mushrooms and spinach

Artichoke and Pesto mozzarella, parmesan, cherry tomatoes and pine nuts

Sea Pizza  mussels, vongole clams, parmesan, crème fraiche, mozzarella, fresh rocket leaves and chili oil 

Pepperoni Pizza tomato sauce, mozzarella, parmesan, veal pepperoni and green chili 
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54
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56

56

54

56
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59

59

98

125

125

110

79

105

96

84

62

75

155

145

56

56

62

64

58

72

62

62

58

brick oven

MEATOS

65

75

85

69

79

69

pasta



good morning
Every day 8:30 – 12:00 

Breakfast is served with natural juice and a hot drink  

Selection of eggs: Sunny side up / Scrambled egg  / Omelette 
Toppings: herbs, onion, mushrooms, feta (8 NIS), Gouda (8 NIS)  

Breakfast Buffet without eggs 75 NIS 

Breakfast Buffet 85 NIS 

Morning Cocktails

MENU

Chopped Salad | 48 NIS

Cucumber, tomato, red onion, cauliflower, radish 
and carrots, Olive oil and lemon. 

Sophisticated Sabich | 54 NIS

Roasted eggplant, Tabun baked potatoes, poached 
egg, whole parsley and hot green pepper

Green Shakshuka | 54 NIS

Chard, spinach, leek, garlic, onion, broccoli, celery in 
white wine and olive oil (poached egg extra 15 NIS) 

Red Shakshuka | 65 NIS

Vegetable salad, tahini 
and focaccia

Open Toast | 54 NIS

Jerusalem bagel toast, pizza sauce, mozzarella, 
tomato, coarsely chopped vegetables and old fashion 

Thousand Island sauce

Eija | 52 NIS

Omelet with 3 eggs, parsley, mint, chard and leek. 
Served with chopped salad, yogurt and a small focaccia

Steak and Eggs | 120 NIS

Entrecôte à la plancha (150g), 2 sunny side up eggs, fried 
onion, parmesan and mustard

Eggs Benedict with Salmon /
Goose Breast  | 69 NIS

Warm Challah bread, smoked salmon or goose breast, 
2 poached eggs, Hollandaise sauce and asparagus

Shrimp Croissant | 82 NIS

Butter croissant, shrimps in butter and white wine, 
and Gouda cheese

Over the top pancake | 54 NIS

Pancakes with halva, chocolate flakes, fresh fruit, powdered 
sugar, maple and vanilla ice cream

Brekfast kids love  Omelette, vegetables, cheese and chocolate milk | 34 NIS

Aperol Spritz
24 NIS

Bloody Mary
26 NIS

Mimosa/Kir Royal
18 NIS

Lillet Blanc/Rosé
24 NIS

Morning Wine
22 NIS

Arais
24 NIS

Small Appetizers
Egg Salad 18 | Avocado Salad  18 | Shrimps Tzatziki 28 | Smoked Salmon 24

סלט קצוץ | 48 ₪
מלפפון, עגבניה, בצל סגול, כרובית, צנון וגזר,

שמן זית ולימון

סביח מתחכם | 54 ₪
חציל קלוי, תפו״א בטאבון, ביצה עלומה,

פטרוזיליה שלמה ופלפל ירוק חריף 

שקשוקה ירוקה | 54 ₪
(ביצים עלומות בתוספת 15 ₪) 

מנגולד, תרד, כרישה, שום, בצל, ברוקולי, 
סלרי ביין לבן ושמן זית 

שקשוקה אדומה | 65 ₪
סלט ירקות, טחינה ופוקצ'ה

טוסט פתוח | 54 ₪
בייגל טוסט ירושלמי, רוטב פיצה, מוצרלה, עגבניה 

ירקות חתוכים גס ורוטב אלף האיים של פעם 

עיג�ה | 52 ₪
חביתה מ-3 ביצים, פטרוזיליה, נענע ומנגולד

מוגשת עם סלט קצוץ, יוגורט ופוקצ'יטה

סטייק אנד אגס | 120 ₪ 
150 גרם אנטריקוט על הפלאנצ׳ה, 2 ביצי עין,

בצל מטוגן, פרמז׳ן וחרדל 

אגס בנדיקט סלמון/חזה אווז | 69 ₪  
חלה חמה, סלמון מעושן או חזה אווז,

2 ביצים עלומות, רוטב הולנדייז ואספרגוס 

קרואסון שרימפס | 82 ₪  
קרואסון חמאה, שרימפסים בחמאה ויין לבן

וגבינת גאודה 

פנקייק מוגזם | 54 ₪
3 פנקייקים עם חלבה, פתיתי שוקולד, 

פירות טריים, אבקת סוכר, מייפל וגלידת וניל



LUNCH TIME
Served Sunday to Thursday 12:30 – 17:00

Wine / Tuborg – draught / Cocktail - 22
Bread or Focaccia – 15

first of all

Main Course
Classic Margherita - tomato sauce, mozzarella, parmesan, basil

Vegan Primavera - tomato sauce, mushrooms, eggplant, artichokes, roasted peppers, Kalamata and basil

Extra cheese – 8 NIS

Spinach and Mushrooms Pizza - tomato sauce, mozzarella, parmesan, mushrooms and spinach

Tagliatelle Aglio e Olio - olive oil, garlic, moist tomatoes, zucchini, Kalamata olives, chili and nuts

Black Tagliatelle and Truffle – variety of mushrooms in cream and Gremolata 

Tagliatelle Shrimp – spinach, broccoli, cherry tomatoes and parsley

Mushrooms Risotto - variety of mushrooms, parmesan and parsley

Calamari Squid Pasta – garlic, chili, white wine, cream and parsley

Artichokes Gnocchi - Jerusalem artichoke and green artichoke in cream

Salmon Fillet - pesto aioli and roasted almonds, seasoned puree with mustard and asparagus

Sea Bream Fillet - gnocchi, herb butter, beetroot and Gremolata

Fillet Meagre - Moroccan mangold stew and chickpeas

Half a Chicken in Lemon Marinade and sliced potato

Chicken Souvlaki – served on Focaccia with tahini and fresh tzatziki 

Schnitzel - served with puree and onions

Hamburger in a Bun - lettuce, tomatoes, red onion, pickled cucumber, chipotle aioli and French fries 

Extra mozzarella, tomato and basil – 12 NIS

Antipasti fresh from the field to the Tabun oven with Jacobs' Caciotta cheese

Soup of the Day daily fresh products from the greengrocer

Baladi Eggplant hot tahini, onion and Sumac spice

Beef Fillet Carpaccio olive oil, arugula leaves, parmesan and reduced balsamic vinegar

Endive Salad in Citrus Vinaigrette  green leaves, seasonal fruit, roasted walnuts and Caciotta cheese

Tomato Salad labaneh, pesto, rocket and feta cheese

Sea Fish Ceviche avocado cream, colorful beetroots, red grapefruit, chili and parsley

First course is included in the price of the main course

Malabi  / Cheese cake / Sorbet / Tiramisu  / Gelato Affogato  

56

58

56

65

75

85

69

99

89

115

125

125

96

84

62

75

Desserts�19
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