
תפריט



ברוכים הבאים להפסקה היומית שלכם מהעיר והשגרה.
שבו בנוח, שאפו את האוויר, ותיהנו מתפריט ההפסקות שלנו.

  אנשובי עם ביצה קשה פרוסה ועלי ירק 

  גבינת רוקפור עם אגס עסיסי ושברי אגוזים

  גבינת מוצרלה קלויה, עגבניות ופסטו 

  גרבלקס במליחות עדינה, שמנת, פלפל וקפרסים 

  חציל מדורה עם סלסה בצל ושום קונפי 

  גבינת מוצרלה, אנשובי ופלפל חריף

  סינטה בארומה של טעמים עם טאצ' פיקנטי על מצע רוקט

  רוסטביף בטעם הבית עם נגיעות איולי, פלפל חריף 

  סלייס סלק עם שברי אגוזים, רוטב אגסים וגבינת רוקפור

  ארטישוק עם סלסה

₪ 28 שתי ברוסקטות  לבחירה )מוגשות על לחם מחמצת כפרי(  

ללטף את החיך
₪ 42 ארטישוק בגריל   

מוגש עם יוגורט, שום קונפי, סלסה פסטו ופרמז'ן.

₪ 42 קרפצ'יו סלק   
 סלק אפוי שנפרס דק דק בליווי גבינת רוקפור, 

בלסמי מצומצם ופקאן / *ניתן להגיש טבעוני

₪ 42 חציל מדורה   
 חציל מדורה בליווי טחינה ירוקה ויוגורט, 

עגבניות קצוצות ושמן זית / *ניתן להגיש טבעוני

סביצ׳ה דניס    48 ₪
 עם פלפל חריף, סלסה, כוסברה, שמן זית ולימון 

על מצע פסטו ויוגורט

₪ 52 קרפצ'יו בקר  
 סלייסים דקים של בקר בליווי שמן זית, לימון, 

בלסמי גילופי פרמז'ן ועלי רוקט

₪ 42 גרדן סלט  
עלי חסה, בצל, פטריות טריות וארטישוק עם פרמז'ן

*ניתן להגיש טבעוני

₪ 42  סלט קיסר פרגית   
 עלי חסה, עגבניות, בצל, עם נגיעות פרמז'ן 

ורוטב איולי / *ניתן להגיש טבעוני

₪ 58  wine garden נשנוש
פתיח זוגי קליל - זיתים, ציזיקי, גבינת פטה ופוקציה

תוספת כוס יין לפתיח )מחיר לכוס(   18 ₪ 

₪ 18  ציזיקי   

גבינת פטה עם זיתים ועגבנית שרי   28 ₪

פוקצ'ה   18 ₪

צ'יפס תפוח אדמה   22 ₪
מוגש עם רוטב קיסר

צ'יפס בטטה   28 ₪
מוגש עם רוטב ברבקיו

₪ 8 תוספת רוטב טריו גבינות רוקפור, צ'דר, פרמזן   

קומבו    48 ₪
צ'יפס ת"א וצ'יפס בטטה, מוגש עם 3 רוטבים

על קצה הלשון

₪ 38   B&T
ביפאיטר, טוניק עם פלח לימון ותפוז

₪ 38    Aperol Spritz

 ₪ 38    Jameson Ginger Lime 
ג׳יימסון עם ג׳ינג׳ר אייל ופלח לימון

לחדד את החושים

למלא את הבטן
מגדל רוסטביף   48 ₪

 כריך רוסטביף עסיסי 200 גרם, מוגש בלחם מחמצת 

כפרי עם רוטב איולי וכרוב כבוש בכבישה ביתית

גרדן בורגר   58 ₪
תוספת ציפס   10 ₪

₪ 10 תוספת גבינה  

₪ 48 שרימפס   
ברוטב wine&garlic, חצי מנה

₪ 58  פילה דניס טרי טרי  
מוגש עם ירקות מוקפצים בשמן זית, חצי מנה

₪ 12 תוספת פירה  

צמחוני           טבעוני                  ללא גלוטן              חריף



*זכה במספר הגדול ביותר של מדליות זהב וזהב כפול, בשנים 2008-2018

GARDEN COCKTAILS  קוקטיילים

 Gin Collins
ג'ין ביפאיטר, מיץ לימון, מי סוכר, סגירת סודה מוגש בכוס יין עם קרח וגלגל לימון קישוט

French 75
ג'ין ביפאיטר, מיץ לימון, מי סוכר, סגירת קאווה מוגש בכוס שמפנייה עם טוויסט תפוז קישוט

Chivas Sour
שיבאס ריגאל 12, מיץ לימון, מי סוכר, חלבון ביצה מוגש בכוס לואובול עם קרח וגבעול נענע קישוט

Noble Punch
וודקה בלוגה נובל, מיץ לימון, ג׳ומאקס תפוחים, ג׳ומאקס רימונים, מי סוכר מוגש בכוס קופ עם מניפת תפוח קישוט

Spicy Mango Margarita
טקילה אלטוס פלטה, ג׳ומאקס מנגו, מיץ לימון, מי סוכר מוגש בלואובול עם חצי כתר אבקת צ'ילי ופלח לימון

45

45

45

45

45

4 VATS 
בלנד אדום מרסלאן, קריניאן, גרנאש

יין רענן, פירותי, עשיר ועסיסי

2 VATS  
בלנד לבן חצי יבש

2  VATS רוזה
רוזה יבש

4 VATS 
                                                                                                                Marselan, carignan ,grenache
Fresh,fruity and rich wine

2 VATS 
White Blend Semi Dry

2 VATS ROZE
White Blend Semi Dry

יתיר הר עמשא
ויונייה, שנין בלאן, רוסאן מאזור יער יתיר

YATIR MT.AMASA

138 34

138 36

138 36

86 28

188

PROSECCO GANCIA ITALYפרוסקו גאנצ'יה איטליה 



ת ז ר פ ו מ ה  י י ת ש מ ע  נ מ י ה ל ץ  ל מ ו מ  - ל  ו ה ו כ ל א ל  י כ מ  : ה ר ה ז א

מרלו FREE RUN, יקב סגל 
זן - מרלו

איזור גידול – גליל עליון והרי ירושלים
יישון בחביות – 10 חודשים 

על היין - יין פירותי וקטיפתי בעל ארומות פרי ועץ קלוי ומתקתק. היין בעל גוף 
במיוחד. ופירותית  ארוכה  לסיומת  המובילים  ורכים  עגולים  טאנינים  עם  מלא 

קברנה סוביניון מהדורת זהב, יקב ברקן
זן - קברנה סוביניון

איזור גידול – כרם בן זמרה
על היין - היין עשוי מענבי קברנה סוביניון מכרם בן זמרה, הנחשב לאחד מאזורי 

הגידול הטובים בארץ. לאחר תסיסה, התיישן היין בחביות עץ אלון. 

MERLOT FREE RUN, SEGAL WINERY
Variety – Merlot
Growing Region - The Upper Galilee and Jerusalem
Aged in casks  - 10 months
The Wine - A fruity  and velvety wine with aromas of fruit and slightly 
sweet roasted wood.  The wine is full-boded with round soft tannins 
that lead to an especially long fruity aftertaste. 

MERLOT FREE RUN, SEGAL WINERY
Variety – Cabernet Sauvignon
Growing Region - Made from Cabernet Sauvignon grapes from 
Kerem Ben Zimra, considered one of the best growing areas in the 
country. After fermentation, the wine aged in oak barrels.

    FRUITY & LIGHT | SMOOTH & REFINED |  EARTHY & SEASONED | HEAVY & RICH

    FRUITY & LIGHT | SMOOTH & REFINED |  EARTHY & SEASONED | HEAVY & RICH

    FRUITY & LIGHT | SMOOTH & REFINED |  EARTHY & SEASONED | HEAVY & RICH

    FRUITY & LIGHT | SMOOTH & REFINED |  EARTHY & SEASONED | HEAVY & RICH

30  132

38  158

40  160

49  210

36  148

28  98

28  98

38  148

28  86

28  86

וקליל  רותי  פי  | ן  ועדי חלק   | ומתובל  אדמתי   | ר  ועשי כבד 

ל  וקלי רותי  פי  | ן  ועדי חלק   | ומתובל  אדמתי   | ר  ועשי כבד 

ל  וקלי רותי  פי  | ן  ועדי חלק   | ומתובל  אדמתי   | ר  ועשי כבד 

ל  וקלי רותי  פי  | ן  ועדי חלק   | ומתובל  אדמתי   | ר  ועשי כבד 

ארגמן THE BETA SERIES, יקבי ברקן
זן - ארגמן 

איזור גידול – שפלת יהודה, כרם יחידני
יישון בחביות – 12 חודשים

על היין - זן ישראלי מיוחד המצטיין בצבע סגול מרהיב וריכוז פרי יוצא דופן. 
סדרה  כמו  נמכרת  ואינה  מוגבלת  בכמות  שמיוצרת  סדרה  הינה  בטא  סדרת 

מסחרית רגילה בחנויות. הזוכים בה מרגישים ברי מזל. 

ARGAMAN THE BETA SERIES,BARKAN WINERY
Variety – Argaman
Growing Region - The Judean Plain – Privately owned vineyard
Aged in casks – 12 months
The Wine - A special Israeli variety with a spectacular purple color 
and outstanding fruit concentration. The Beta series is produced in 
limited quantities and is not sold in shops like a regular commercial 
series.  Those who have the opportunity to taste it are the lucky ones.  

PETIT UF קברנה סוביניון, יקב סגל
זן – קברנה סוביניון

איזור גידול – גליל עליון
יישון בחביות – 18 חודשים

שנעשו  אלגנטיים  הכי  מסונן  לא  קברנה  קונספט  מיינות  אחד   - היין  על 
בישראל, בוקבק ללא תהליכי הצללה או סינון.

PETIT UF  CABERNET SAUVIGNON, SEGAL WINERY
Variety – Cabernet Sauvignon
Growing Region – The Upper Galilee  
Aged in casks – 18 months 

The Wine - One of most elegant unfiltered Cabernet concept wines 

in Israel, bottled without clarification or filtering processes.

עלמון אסמבלאז’, יקבי ברקן 
זנים - שרדונה, ויונייה, סוביניון בלאן  

איזור גידול – גליל עליון
יישון בחביות – 6 חודשים

על היין - ליין מרקם עשיר וטעמי הדרים המלווים בניחוח לימוני עם רמזים עדינים 
של ווניל.

ALMON ASSEMBLAGE, BARKAN WINERY
Variety – Chardonnet, Viognier, Sauvignon Blanc  
Growing Region - The Upper Galilee
Aged in casks – 6 months
The Wine - A rich texture and citrus flavors together with a lemony 
fragrance with gentle hints of vanilla.

RICH & CREAMY | FRUITY & SMOOTH | LIGHT & CRISP

RICH & CREAMY | FRUITY & SMOOTH | LIGHT & CRISP

וקרמי ר  עשי  | רותי  ופי חלק   | ן  ורענ ל  קלי

וקרמי ר  עשי  | רותי  ופי חלק   | ן  ורענ ל  RICH & CREAMY | SMOOTH & REFINED | FRUIT   קלי Y & LIGHT

   RICH & CREAMY | SMOOTH & REFINED | FRUITY & LIGHT

וקרמי ר  עשי  | ן  ועדי חלק   | ל  וקלי רותי  פי

וקרמי ר  עשי  | ן  ועדי חלק   | ל  וקלי רותי  פי

ריזלינג  THE BETA SERIES, יקבי ברקן
זן - ריזלינג  

איזור גידול – הרי ירושלים, כרם יחידני בר גיורא
על היין - זן גרמני אציל שמהפנט כל חובב יין לבן מעודן ואלגנטי. זהו יין בעל 
מתיקות מרומזת, כמעט על גבול ה-OFF DRY ולפיכך יתחברו אליו כל חובבי היין 

היבש גם. יין מזוכך וצלול עם חמיצות שמאזנת.

RIESLING – THE BETA SERIES, BARKAN WINERY
Variety – Riesling   
Growing Region - The Judean Hills, privately owned vineyard – Bar Giora
The Wine -This noble German variety mesmerizes any fan of refined 
elegant white wine.  This is a subtly sweet wine, almost off-dry; and 
consequently, dry white wine enthusiasts will also love it.  A refined, 
clear wine with balanced tartness. 

ROSÉ DISHON RECHASIM, SEGAL WINERY
Variety - Cabernet Franc
Appellation - Upper Galilee

The Wine - A fruity, aromatic and light wine that leaves a taste of 
wanting more.

רוזה דישון רכסים, יקב סגל 
זן – קברנה פרנק

איזור גידול - גליל עליון
על היין - יין פירותי, ארומטי וקליל אשר משאיר טעם של עוד.

וקרמי ר  עשי  | רותי  ופי חלק   | ן  ורענ ל  RICH & CREAMY | FRUITY & SMOOTH | LIGHT & CRISPקלי

CAVA IBERICA SEMI DRY, SPAIN
Produced in Penedes region in Catalonia, spain evolving a second 
fermentation method. The Cava is higly fruity and elegant and will 
accompany well various dishes.

קאווה איבריקה חצי יבש, ספרד
מיוצרת באזור פנדס שבקטלוניה, ספרד. תסיסה שנייה מסורתית בבקבוק. 

קאווה פירותית ואלגנטית בעלת מרקם נעים המתאימה למגוון מנות.

גוורצטרמינר מהדורת זהב, יקב ברקן
זן - גוורצטרמינר

איזור גידול - במרום הגליל העליון 
על היין - היין עשוי מענבי גוורצטרמינר הגדלים במרום הגליל העליון בכרם 
עלמה . הכרם מניב כמות נמוכה של פרי איכותי המוביל ליין ארומתי ופירותי, 

בעל מתיקות מעודנת.

RESERVE GOLD GEWURZTRAMINER ,BARKAN WINERY 
Variety – Gwerztraminer
Appellation - The Upper Galilee
The Wine - The wine is made from gewürztraminer grapes that grow 
in the Upper Galilee at the Alma Vineyard. The vineyard yields a low 
amount of quality fruit leading to an aromatic and fruity wine.

LAMBRUSCO EMILIANO ROSE SEMI DRY, ITALY
The Wine - A sparkling wine produced using lambrusco 
grapes from northern italy. The style is slightly sweet, light 
boddied and soft mouthfeel that is suitble for appetizers and 
desserts.

למברוסקו אמיליאנו רוזה חצי יבש, איטליה
על היין - יין מבעבע המיוצר מענבי הלמברוסקו הגדלים בצפון 
איטליה. יין מתקתק, קליל וטעים המתאים למגוון מנות פתיחה 

ולמנות קינוח.


