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momoncheri mohito///56
ליקר שמבורד, רום קפטן מורגן ספייס, מיץ לימון, מי סוכר,

 חמוציות ודובדבני אמרנה. 

SOUR BUZZ///56
וודקה גרייגוס, מחית פטל, מי סוכר, לימון סחוט, מיץ חמוציות,

בזיליקום וקיווי. 

DEEP FOREST///56
ג'ין בומבי, רויאל שמבורד, מחית אננס, לימון סחוט

momo ARAKITO///56
ערק איכותי, סאן ג‘רמן, מי סוכר, סירופ רימונים, מיץ לימון

וקולי פטל איכותי.

momomalibu///49
ליקר מליבו, מחית אננס, סירופ רימונים, מי סוכר, מיץ לימון.

גוורץ וובר ריב חצי יבש גרמניה 2016................................................35\128
ברינג'ר שנין בלאן חצי יבש מיין אנד ויין, ארה"ב 2016.............................36\132
מטואה סוביניון בלאן, ניו זילנד 2016..................................................42\165
BV בולי ויניארד שרדונה נאפה ואלי, ארה“ב..............................................137
טפרברג אינספייר דסטיטאז' סוביניון בלאן ישראל 2016......................35\135
שבלי דומיין דו גט בורגון שרדונה צרפת  2014...................................46\175

שאטו מינוטי M פרובנס, צרפת 2016.................................................46\175
טפרברג אימפרשיין ישראל.............................................................29\112

ברינג‘ר מרלו מאיין אנד ווין  ארה“ב 2015 .............................................29\112
צ'לו פינו נואר ונטו איטליה  2014......................................................29\111
קאמבוראל ריוחה רזרבה ספרד 2012...............................................44\165
ברינג'ר פאונדרס אסטייט קברנה סוביניון ארה"ב 2015.......................46\175
טפרברג אימפרשיין מרלו ישראל 2016..............................................31\119

קאווה גודופרדו חצי יבש, ספרד...............................................................127
פיימונטה מרטיני אסטי חצי יבש, איטליה.............................................36\167 
פיימונטה מרטיני רוזה חצי יבש, איטליה..............................................36\167 
לורן פרייה ברוט שמפיין, צרפת...............................................................489
מואט שנדו שמפיין, צרפת.....................................................................................498

 SPARKLING
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פוקצ'ה ומטבלים///37
חריף בזיליקום, סלסה עגבניות ומוסלין חצילים

מומו פיצה///58
עגבניות שמש, ארטישוק רומאי, קונפי שום, מוצרלה, עלי רוקט ופרמז'ן

סלט שוק///51
תערובת חסות, עשבים, פרחי כרובית וברוקולי, בייבי מלפפונים, שרי, סלק, בצל סגול, 

צנוניות ופטה כבשים

סלט קפרזה שף///58
שרי תמר, שרי מנומרות, עגבניות שמש, בצל סגול, צ‘ילי, עלי בזיליקום, צנוברים, קרעי מוצרלה בתיבול שמן זית ובלסמי

צלחת ירקות ///34
עגבניות שרי, גמבות, צנוניות, מלפפונים עם תיבול שמן זית מלח פלפל

חציל קלוי///47
בצל בסומק, סלסה עגבניות, טחינה הר ברכה, טחינה קארי, צנוברים ושמן זית

כרובית אפויה בתנור אבן///48 
מצע של טחינה הר ברכה \ לבנה אסלי, סלסה עגבניות, בצל בסומק, עלי אורגנו, צנוברים ושמן זית

ארנצ‘יני///55 
כדורי ריזוטו וארטישוק אה לה רומנה מטוגנים, חמאת עגבניות שרי, עלי בזיליקום, בלסמי מצומצם ופרמז‘ן

סביצ'ה מוסר///54
קוביות אבוקדו, צרור ירוקים (נענע,פטרוזיליה ובצל ירוק) ליים וצנובר

קרפצ'יו סינטה///54
זרעי כוסברה ופלפל שחור, בלסמי מצומצם, רוקט, פרמז'ן וצנוברים

סוכריות פסטה///69
פולנטה, תרד ריקוטה, חמאת מרווה, עגבניות שמש, ארטישוק רומאי, קונפי שום, צ'יפס מרווה ופרמז'ן

סיגר טלה///49
עלי סיגר במילוי בשר טלה, בצל מקורמל, ראס אל חנות, צנוברים, טחינת קארי, מולסה וכוסברה

פיש אנד צ'יפס///59
דג לבן בטמפורה, רמולד סלרי ואיולי פפריקה מעושנת, מוגש בתוספת צ‘יפס הולנדי

 
נאגטס///59

פילה עוף בטמפורה, מיונז וברביקיו, מוגש בתוספת צ‘יפס הולנדי

עראייס///67
בשר טלה ובקר בתוך פיתה חרוכה על הגריל, טחינה קארי וסלט עגבניות מרוקאי חריף

מומו בורגר///67
230 גר' קציצת אנטריקוט, ברביקיו, אייסברג, סטייק עגבנייה בגריל, טבעת בצל פריך ומלפפונים בכבישה ביתית,

 מוגש עם צ'יפס הולנדי

שווארמה אנטריקוט///72
על הפלנצ’ה עם עגבניות ובצל סגול, פיתה בגריל, טחינת קארי   , בצל בסומק, סלסה עגבניות ופטרושום

מוגש עם צ‘יפס הולנדי

פרגית בגריל///68
250 גר׳ פרגית, סלטה משוויה, טחינת הר ברכה וצ‘יפס הולנדי

כבד אווז פריזאי///62
80 גר’ כבד אווז, על מצע וופל בלגי, דולצ‘ה פירות יער וחמוציות

ניוקי פילה לברק//120
צרוב על הפלנצ’ה, קרם חמאת עגבניות שרי, שום, צ‘ילי, יין לבן עלי בזיליקום ובמיה,

ניתן להחליף את הניוקי בצ׳יפס או תפודים

נתח קצבים///120
250 גר‘ נתחי קצבים על מצע קרם ארטישוק וכמהין, חסה בקצ‘וי, סלקים בגלייז של ציר יין,

 מלח ים וענפי רוזמרין

נתח אנטריקוט///129
300 גרם אנטריקוט משובח, מוגש עם תפודים בפטרושום וסייד סלט

צ‘יפס הולנדי///22

צ‘יפס בטטה///28

המתוקים של מומו///49
תשאלו אותנו

 

#more
מומו תוספות///12

    ביצת עין

    ריבת בצל

    לחם

    פטה כבשים

+

+

+

+
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ביאנקו................................36 מרטיני 
רוסו....................................36 מרטיני 
דריי.......................36 אקסטרה  מרטיני 
מרטיני ביטר..................................37
קמפרי..........................................39
אפרול............................................36

VODKA
גוס........................................53 גריי 
42 פינלנדיה...................................
/ אננס..........................47 אסאי  גוך  ואן 

GIN
בומביי סייפר..................................39 
איסט..........................43 סייפר  בומביי 
ג'ין מארה......................................45 

RUM
לבן....................................38 בקרדי 
אוקהארט............................41 בקרדי 
ספייס...........................42 מורגן  קפטן 

TEQUILA
פלטה...............................46 הרדורה 
רפוסדו..............................47 הרדורה 
הרדורה אנייחו................................61 

סילבר..................................68  פטרון 
גולד..................................44 קווארבו 

ANIS
ערק 41........................................33
פסטיס............................................37
אוזו................................................38
אבסינט...........................................45
פרנו............................................37

WHISKY
AMERICAN

דניאלס...............................49 ג׳ק 
דבש.......................53 דניאלס  ג'ק 
ג'ק...............................63 ג'נטלמן 
ג'ק דניאלס סינגל בארל...................69
ג'ק דניאלס ריי...........................78
59.......................... טרקי101  ווילד 

SCOTTY SINGLE MALT
65................................12 מקאלן 
95................................15 מקאלן 
155..............................18 מקאלן 
295..............................21 מקאלן 
63................................10 גלנגוין 
87................................15 גלנגוין 
59................................10 לפרוייג 
היילנד פארק 12.........................68
גלן פידך 12...............................52
גלן פידך 15...............................82
גלן פידך 18...............................95
102.............................16 לגבולין 
69...............................12 בלוויני 
65...........................12 מורנג'י  גלן 
55.............................12 ליווט  גלן 

SCOTTY BLANDED
גראוס..............................39 פיימוס 
49.................................12 דיוארס 
52..................12 ריגל  שיבס 
ווקר בלאק...........................54 ג׳וני 
ג'וני ווקר גולד ריזרב......................75
בלו............................123 ווקר  ג'וני 

IRISH
בושמילס.......................................39
בלאק בוש.................................52
ג'יימסון.........................................42

COGNAC
קורווזיה...................................54  VS
קורווזיה..............................68  VSOP
קורווזיה................................121  XO
הנסי...................................73  VSOP
הנסי........................................57  VS
הנסי.....................................139  XO
VSOP רמי מרטן.............................67
XO רמי מרטן...............................131

קלבאדוס:
VSOP פייר מגלואר.........................49

LIQUEURS
סן ג'רמיין...........................................41
שמבורד........................................47

בנדקטין.......................................52

צהוב.....................................57 שרטרז 

ירוק.......................................61 שרטרז 
דרמבוי.........................................46
קומפורט............................46 סאוטרן 
אמרטו..........................................43
קוואנטרו.......................................45
פיג'לינג........................................41
בייליס..........................................44
מידורי..........................................46
קלואה...........................................40

DjESTIF
43 ייגרמייסטר.............................
בוחרובקה......................................41

BEER DRUFT
טובורג.......................................33/29           
סטלה.........................................36/30
ווינשטפן......................................36/30

BEER BoTTLE
קרלסברג ...........................................29
3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ן ד ר ג ו ה
אדמונית...................................35 מלכה 
קורונה..............................................35
28 סומרסבי..................................
רוז'..........................................36 קסטיל 

SOFT DRINKS
14 קולה......................................

זירו............................................14 קולה 

ספרייט..............................................14

זירו.........................................14 ספרייט 

תפוזים..............................................14

אשכוליות..........................................14

לימונדה............................................14

מינרלים.......................................14 מים 

סודה קלאסי........................................14

טוניק.............................................14 מי 

ג'ינגר היל...........................................14

לימון טוניק..........................................14

רד בול................................................15

בירה שחורה.......................................15
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O DESSERTS
DESSERTS

fudge CHOCOLATE49//

49//

49//

49//

49//

49//

49//

עוגת פאדג‘ שוקולד ביתית חמה ונימוחה מאוד, עשירה ומלאה
בשוקולד מבפנים ומבחוץ. חלבי ללא גלוטן

fudge CHOCOLATE PARVE
עוגת פאדג‘ שוקולד ביתית חמה ונימוחה מאוד, עשירה ומלאה

בשוקולד מבפנים ומבחוץ. פרווה ללא גלוטן

CASSATA & MASCARPONE
קינוח קסטה מסקרפונה ,שני עוגיות בראוניז עם שכבת ריקוטה

מסקרפונה באמצע

creme brulee
קינוח קרם בורלה וניל

ferrero rocher
מוס שוקולד חלב ופרלינה בציפוי קראנץ׳ פררו רושה

OREO
עוגת גבינה,שוקולד לבן ועוגיות אוריאו בציפוי גנאש שוקולד חלב

RED heart FOREST fruits
מוס פירות יער בציפוי קראנץ׳ שוקולד לבן

8// espresso
אספרסו קצר

10// double espresso
אספרסו ארוך

CAFE
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תפריט עסקיות/// 12:00 - 19:00
מומו עסקית///59

מנה עיקרית לבחירה :

מומו בורגר
230 גר' קציצת אנטריקוט, ברביקיו, אייסברג, סטייק עגבנייה בגריל, טבעת בצל פריך ומלפפונים בכבישה ביתית

מוגש עם צ'יפס הולנדי

פרגית בגריל 
250 גר׳ פרגית, סלטה משוויה, טחינת הר ברכה

קבבוני טלה
בשר כבש משובח,תיבול בנוסח מזרחי מוגש לצד טחינה ירוקה

סלט שוק עם נתחי פרגית מוקפצים על הפלנצ׳ה ברוטב צ׳ילי
תערובת חסות, ירוקים, פרחי כרובית וברוקולי, בייבי מלפפונים, שרי, סלק, בצל סגול, צנוניות

סלט קפרזה
שרי תמר, שרי מנומרות, עגבניות שמש, בצל סגול, צ‘ילי, עלי בזיליקום,

צנוברים, קרעי מוצרלה בתיבול שמן זית ובלסמי

מומו עסקית///79
מנה עיקרית לבחירה :

פילה סלמון על הפלנצ׳ה
200 גר' פילה סלמון על הפלנצ׳ה

נתח קצבים
250 גר‘ נתחי קצבים על מצע קרם ארטישוק וכמהין, חסה בקצ‘וי, סלקים בגלייז של ציר יין,

 מלח ים וענפי רוזמרין

שווארמה אנטריקוט
על הפלנצ’ה עם עגבניות ובצל סגול, פיתה בגריל, טחינת קארי, 

בצל בסומק, סלסה עגבניות ופטרושום

מומו עסקית///120
מנה עיקרית לבחירה :

נתח אנטריקוט
300 גרם אנטריקוט משובח, מוגש עם תפודים בפטרושום וסייד סלט

פילה לברק על הפלנצ׳ה
צרוב על הפלנצ’ה, קרם חמאת עגבניות שרי, שום, צ‘ילי, יין לבן עלי בזיליקום ובמיה

העסקיות (למעט המבורגר) כוללות : 
2 פיתות ,טחינה, סלט ירקות,כרובית בטחינה או חציל בטחינה,

2 טאפאסים של סלט משוואיה וסלסה חריף בזיליקום
תוספת לבחירה: אורז\ צ'יפס הולנדי \ תפודים

תוספת שתיה (גם להמבורגר):
שתיה קלה לבחירה 

או
שליש בירה מהחבית בתוספת 10 שקלים (טובורג\סטלה)

#more
מומו תוספות///12

    ביצת עין

    ריבת בצל

    לחם\פיתות

    פטה כבשים

+

+

+

+
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