
לחם כוסמין דבש חמניות ושיפון מלא זרעים  צ'ירשי דלעת וזיתים........................₪18 

לחם תירס לצד שמנת חמוצה................................................................................................18 ₪ 

פוקאצ'ה עם ארטישוק, שרי צלויות, שום קונפי וגילופי פרמזן................................46 ₪ 

לחמאג'ון ראגו בשר, יוגורט לימון כבוש, טחינה ופלפל חריף....................................58 ₪ 

קטנות ליד הלחם: טחינה לבנה, קרם ארטישוק עם סחוג, שום קונפי......................8 ₪

לחם ופוקאצ'ות

קרם ארטישוק, שרי צלויות וסחוג פלחי בטטה ברוטב גבינה כחולה |

איקרה לבנה, בצל סגול קצוץ ושמיר |

מטיאס מלוינסקי, בצל סגול ובצל ירוק |

עלי גפן ברוטב עגבניות ובהרט |

סלט שעועית בובעס, בצל, ופטרוזיליה |

גבינת פטה, רוקט, שום קונפי ושקדים |

סלקים ובצלים צלויים בבלסמי |

צזיקי עדשים שחורות ודואה |

כרוב סגול צלוי, טחינה גולמית וטימין | 

פטה כבד, קרם חזרת לבנה וצ'אטני תאנים | ................................... + 16 ₪

קרפצ'יו סינטה, עלי רוקט, צנוניות ופרמזן | .......................................+ 16 ₪

מזטים – 22 ₪ |  מגש 5 מזטים ופוקאצ'ה 88 ₪ 

בשר 
שניצלים ביתיים, פירה תפוחי אדמה וחרדל מתובל............................................................................ 68 ₪ 

המבורגר 250 גרם בלחמנית בריוש ואיולי חרדל, בצל סגול, מלפפון חמוץ וצ'יפס..........68 ₪  

תוספת ביצת עין | קממבר | אמנטל............................................................................................................. 12 ₪  

כדורי בשר ברוטב שרשים גרגירי חומוס והרבה עשבי תיבול. מוגשים על אורז..................₪74

חצי עוף צלוי בתנור, אורז עגול מלא וירקות אפויים..............................................................................78 ₪ 

סטייק מינוט אנטריקוט 200 ג‘ על לחמניה עם איולי פלפלים, סלט רוקט וצ'יפס...........86 ₪ 

סטייק סינטה מקומית 250 ג‘ מוגש עם חמאת עשבים וציפס.....................................................114 ₪ 

דגים 

שיפוד סלמון בחרדל, דבש ורוזמרין בתנור עם ירקות קלויים........................................................ 84 ₪ 

סינייה פילה דניס חציל ובצלים בגריל עטוף ביוגורט, זעתר, סומאק וצנוברים....................96 ₪

פילה לברק על גראטן תפוחי אדמה וסלק, צ'וריסו צלוי, ברוקולי ורוטב יין אדום .........116 ₪ 

ירקות 

סלט ארצי ירקות טריים חתוכים, עדשים שחורות, נענע קצוצה, שמן זית ולימון.............46 ₪ 

סלט פלחי חסות, אנדיב, בצל סגול, קשיו ורוטב גבינה כחולה.........................................................48 ₪ 

קינואה אדומה וגזרים, בצל וסלקים צלויים, רוקט, צימוקי אוכמניות ושקדים קלויים......48 ₪ 

עגבניות צהובות ואדומות, מוצרלה, פלפל חריף ובזיליקום...............................................................52 ₪ 

ירקות מאודים עם נתחי סלמון כבוש, אורז קריספי ורוטב חרדל, שום ודבש.......................64 ₪ 

תוספות לסלטים: 

גבינת פטה | סלט טונה | טחינה..........................................................................................................................8 ₪

נתחי עוף צלוי...............................................................................................................................................................16 ₪ 

פסטה וריזוטו 

לזנייה טרייה עם ריקוטה ועגבניות, רוטב בשמל, אגוז מוסקט ועגבניות....................................58 ₪ 

פסטה ארטישוק ושום קונפי,  קלמטה, שרי צלויות, פטרוזיליה, פלפל חריף ופקורינו...62 ₪ 

ריזוטו גזרים (טבעוני), דלעות צלויות, כורכום, שום קונפי, פיסטוקים ובצל ירוק..............66 ₪ 

פסטה שורט ריב מפורק, שרשים, יין אדום, פטרוזיליה ופפרונציני..............................................68 ₪ 

בראנץ' כל היום

קרואסון סלמון מעושן עם גבינת שמנת, צלפים ובצל.........34 ₪

קרואסון ק-פאו, ראגו בשר וביצה עם פלפלים חריפים......48 ₪

אומלט עם נקניקיית עגל-גאודה מוגש עם צ'יפס..................56 ₪

פנקייק דלעת מוגש עם פרי עונתי, קצפת וסירופ מייפל...48 ₪

שתייה
יין לבן וסמוק

כנען לבן, דלתון.................................................................. 26 ₪ | 98 ₪ 
ז'אנטי דה פף, גוורצ'......................................................32 ₪ |  116 ₪ 
ריזלינג פאפנהיים  375 ..................................................................76 ₪ 
פטי שאבלי מלאנד........................................................................ 148 ₪ 
פינו גריג'ו סמוק...................................................................24 ₪ | 90 ₪ 
פרוסקו מאסקי קבלרי......................................................28 ₪ | 96 ₪ 

יין אדום
כנען אדום, דלתון................................................................26 ₪ | 98 ₪ 
קוט דה רון בלארוש.........................................................32 ₪ | 116 ₪ 
מסע ישראלי 375...............................................................................76 ₪  
פלם קלאסיקו...................................................................................140 ₪ 
פינו נואר פייבלי..............................................................................160 ₪ 

בירה וסיידר
מלכה חיטה .........................................................................................28 ₪ 
מלכה אדמונית....................................................................................28 ₪ 
דובל 330 ...............................................................................................28 ₪ 
ווסטונס סיידר 330.......................................................................... 26 ₪ 

בקבוקים גדולים
סיידר ווסנטונס 750..........................................................................54 ₪ 
דובל 750................................................................................................62 ₪ 
סנגרייה לבנה/אדומה 1 ל'.............................................................62 ₪ 

משקאות קלים
סודה, מינרלים.....................................................................................10 ₪
לימונדה, חליטה קרה.......................................................................12 ₪
מוגז זכוכית...........................................................................................13 ₪
תפוזים סחוט.......................................................................................14 ₪

תפריט צהריים ערב | 12:30-21:30 א- ה


