
 
 

 

 

 

 

 

 פתיחה מנות
 ₪ 22 \ בית לחם     

 .מתובל שום קונפי, חציל איולי בליווי גס ומלח רוזמרין זית בשמן במקום אפוי ביתי מחמצת פרנה לחם
 

 ₪ 14 \ ו'ויוז שום, חריף פלפל

 ביתי כבוש לימון קרם על ויוזו ים מלח בשבבי ומוקפץ בגריל צלוי חריף פלפל
 

 ₪ 18 \ לבנה איקרה
 .ביתי באיולי דגים ביצי ממרח

 

 ₪ 18 \ "ברכה הר" טחינה

 .ברכה הר מבית סמיכה לבנה טחינה
 

 ₪ 24 \ מסבחה חציל
 .קלוי ופנקו עגבנייה לב, נימוחים חומוס וגרגירי חמה טחינה, האש על קלוי חציל

 

 ₪ 26 \ ובלסמי צלוי סלק
 .קלויים ושקדים אנדיב לבבות ,קלויים שום שבבי, בלסמי רוטב ,חם סלק פלחי

 

 ₪ 32 \ תיכוני ים סלט
 .מתובל זית ושמן פלפל מלח, קונפי שום, טרי אורגנו, ילי'צ פלפל, קלמטה זיתי, סגול בצל, צבעוני שרי, מלפפון

 

 ₪ 36\ פריזאי אנדיב
 .חריף ופלפל קלוי פנקו ,צנוניות ,לימוני ון'דיג איולי ,פחמים אש על חרוך אנדיב

 

 ₪ 22 \ חריף גריל ירקות
 .תיבול ועשבי זית שמן בגריל חרוכים ושום חריף פלפל, עגבנייה, סגול בצל קוביות של חם סלט

 

 ראשונות מנות
 ₪ 42 \ ויאטנמי ה'סביצ

 . ויוזו שומשום שמן, צנונית, טרי ילי'צ, ירוקה שעועית, וסגול ירוק בצל, הסכין על קצוץ טרי ים דג
 

 ₪ 48 \ איטלקי ארטישוק

 .חריף ילי'וצ שום, קלמטה זיתי, חם לימונים בוויניגרט מוקפצים ארטישוק לבבות
 

 ₪ 46 \ בקר באו

 .וכמהין בקר צירב, חרוכים פורטובלו ופטריות יםבצל, שפונדרה נתחי מאודה אסייתית לחמנייה
 

 ₪ 52 \  אייסברג סלט

 .מסוכרים ופיצוחים הדרים בוויניגרט ירוקים וענבים אנדיב עלי, סלנובלה עלי, פריכה אייסברג חסה
 

 ₪ 78 \ מרקש אווז כבד

 .מתובל סוכר בסירופ מרוקאית שבקיה עוגיית על מונח פחמים בניחוח צלוי אווז כבד מדליוני
 

 ₪ 29 \ גריל פטריות

 .פחמים בניחוח טעמים  עדינת מרינדה במשרה פטריות מיקס
 

 ₪ 38 \ אשדוד שוק סלט
 קלאסי בתיבול גס חתוכים העונה ירקות

 

 ₪ 54 \ צרובה סינטה יו'קרפצ
 .מצומצם ובלסמי וואסבי איולי, ים מלח, גרוסה פלפלת, זית שמן של  בליטוף קלות צרובה טרייה סינטה של דקיקות פרוסות

 

 ₪ 42 \ עגל לחי סיגר

 .סיגר בבצק מגולגלים מזרחיים תבלינים בארומת עגל לחי בשר של קדירה תבשיל

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 מהים
 

 ₪  Fish \ 115 קריספי       

 .לימוני ורי'ימיצ'וצ מדורה א"תפו לצד עמוק בטיגון פריכה במעטפת שלם לברק

 

 ₪ 125 \ ירוקים לברק       

 .אוורירי שורש קרם לצד זית ושמן שום לימונית בארומה מוקפצים ירוקים, טרי לברק פילה

 

 ₪ 96 \ אסייתי סלמון         

 .חריף אסייתי ורוטב אוורירי שורש קרם על אסייתית  במרינדה מושרה טרי סלמון פילה
 

 

 

 

 מהיבשה
 

 ₪ 138 \ אנטרקוט יקיסט        

 .ורי'ימיצ'צ רוטב בלווי מיושן אנגוס בלק מזן מובחר נתח של' גר 300

 ₪ 147 \ מניון פילה       

 .ויין בקר ציר בליווי  כמהין שורש קרם לצד בגריל צרוב מיושן בקר פילה סטיק

 'גר 100-ל₪   46( משקל לפי) ריב פריים                      

 .מדורה א"תפו לצד הטבעיים ממיציו נוטף בגריל צלוי העצם על אנטרקוט קיסטי

 ₪ 169 \ רוסיני טורנדו       
  בקר בציר שום קונפי שאלוט יבצל, כמהין קרם לצד ומוגשים בגריל צלויים עסיסי אווז וכבד בקר פילה

 ₪ 62 \ בקר פסטה      
 .שרופים ובצלים בקר ציר  ברוטב מוקפצים פורטבלו פטריותו בקר רצועות, טרייה רחבה פסטה

 ₪ 54 \ הבית המבורגר      

 .פילדלפי ופוטיטוס ון'זדי איולי בליווי, בצל, עגבנייה, חסה, בלחמנייה משובח טחון בקר בשר של' גר 250

 ₪ 37 אווז כבד \₪  8 פטריות :לבחירה תוספות

 ₪ 88 \ העצם על אסאדו        

 .ורי'ימיצ'וצ בקר רוטב לצד ארומטיים תבלינים בתערובת ארוכה בצלייה שפונדרה נתח

 ₪ 86 \ ירקותו פרגית בונלס       

 .לימונים בארומת מוקפצים ירוקים ירקות לצד אדומה רינדהבמ, ציידים חרב על וירקות עסיסית פרגית נתחי

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קינוחים תפריט

 

 ₪ 48\ לוטי בננה
 .בננות וברולה וניל גלידה טופי רוטב, וקינמון רסוכ בניחוח לוטי בננה

 

 ₪ 46\ שוקולד מעדן
 שוקולד קראמבל ופירורי טופי רוטב, חם שוקולד ובול שוקולד דקואז

 .עדינה במליחות

 

 ₪ 42\ יער פירות סברינה
 .ביתית תות וגלידה יער פירות ה'דולצ רוטב, מסקרפונה קרם, סברינה מיני

 

 ₪ 44\ חלווה קדאיף

 .קלוי ופיסטוק סילן, חלווה קרם, אפויות קדאיף שערות, צרפתי וניל גלידה

 

 ₪ 46\ גרניטה
 .  אמרנה ודובדבני פסיפלורה בניחוח גרוס קרח על גס חתוכים העונה פירות

 

 

 חמה שתיה
 

 ₪ 9 .............................................אספרסו

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

 ₪ 8 ............................................נענע/תה

 ₪ 9............................................ אמריקנו       

 


