
       

 ראשונות

 ₪  68+ לחם הבית   , קובה(משוואיה ,פאתוש , מיקס זיתים,קרם חציל, עלי גפןחומוס השף, ) רותס מאזות גשמ

 ₪  38  וצונברכוסברה , ינהח, טשר טלהבשר חציל, ועליו ב – חציל בלאדי 

 ₪  38 ובצל ממולאים חצילקישוא,   – מחשי מיקס

 ₪  48 כוסברה, לימון ופרי חמצמץ  ,סגול בצלדג ים טרי,  –  מקומית ה'סביצ

 ₪  42 שבבי מיקס דגים, על תלולית טחינה, בצל בסומק – שווארמה דג

 ₪  45 טחימבה ברוטב, מטפטף מיני פיתות, ממולאות בשר כבש – ערסונים

  ₪  56 פינוקים מהשוק ופרמזן.שמן זית בתולי, חומץ בלסמי,  – קרפציו עגל 

 ₪ 48פילו תרד, בצל מטוגן וסילאן  פטאייר

 ₪   48, חסה, עגבניות שרי, מלפפון בלדי, צנונית וגזר בווינגרט הדרים סלט שוק

 ₪  118 מקורמל ברוטב פירות יער טוסטעל  צרוב בגריל, כבד אווז

 ₪  29משתנה, שאל את המלצר  – היום מרק

 ₪  15 סלסהו , לבנה, זעתר, שמן זיתלחם הבית

 

     עיקריות

  ₪  68מאפה ועליו עוף ובצל מקורמל בסומק  – מסאחן עוף

  ₪ 68 לצד פריקי סומק ועשבי תיבולבמרינדה גלילית של פרגית 

 ₪  72 , סיר קטן שמתהפך לצלחת עם שלל אוצרותמקלובה אישית

 ₪  72, קציצות עגל ברוטב עגבניות פיקנטי, עם מכסה בצק אפוי קבב חאלבי

 ש"ח 62 בקר וטלה מבושלות בטחינה חמה, קציצות כופתא בטחינה

 ₪  98פריקי לצד  בעשבי תיבולשדרת צלעות קדמיות  –צלעות הסולטן 

 ₪  106 מתקתק לצד בטטה אפויה ל צמניפת חזה אווז ברוטב תפוז וב –חזה אווז 

 ₪   138 משוייש ומיושן, בציר בקר ויין אדום לצד תפוחי אדמה צעירים עגל אנטרקוט

 ₪  168 מגדל פילה בקר, כבד אווז, פטריות יער, לצד תפוחי אדמה – רוסיניטורנדו 

 ש"ח 150טרי על גריל הפחמים לצד תפוחי אדמה  פילה עגל

 ₪  88 לצד צ'יפס מטוגן/ חצי חצי טרי צלוי/ דניס 

 ₪  88 לצד צ'יפסטרי צלוי/ מטוגן/ חצי חצי  לברק

 ₪  88 לצד צ'יפס סלמון נורווגי בתנור פילה

 

 

 ילדים תארוח

 ₪  54 , ושניצלונים, טבעות בצליפס'סלסלת צ

 



 

 

 קינוחים

 ₪  28 ווניל גלידהסיגר בקלאווה עכואי חם לצד 

 ₪  28 פרפה החלבה של אורי עם שיערות חלבה ושברי פקאן

 ₪ 28 מלבי עם סירופ פירות יער

 

 

 שתיה קלה

 ₪ 12 קוקה קולה, זירו

 ₪ 12 ספרייט, זירו

 ₪ 12 פאנטה

 ₪ 12/18 מינרלייםמים 

 ₪ 12 מים בטעמים

 ₪ 10 סודה

 ₪ 16/28 פרללה )מים מוגזים טבעיים(

 ₪ 12 פריגת תפוזים, ענבים, תפוחים

 ₪ 12 פיוז טי

 ₪ 15 מיץ סחוט: תפוז/ גזר/ תפוגזר

 ₪ 10 לימונדה/ אשכולית אדומה

 ₪ 58/ 20 רימון טבעי סחוט

  

 ₪ 12/14 אספרסו קצר/ ארוך

 ₪ 12 תה

 ₪ 12 קפה הפוך

  

 ₪ 22 קרלסברג/ טובורג בקבוק

 ₪ 25/32 קרלסברג טובורג חבית

 ₪ 28 וינשטפן/ סטלה/ הוגרדן

 


