
 ראשונות

 

  20..........................................עגבניות מיובשות, זעתר ורכז רימונים בלטמ מחמצת, זיתים מתובלים, לחם

 48........................במרק חמוץ מתוקונענע  צנוברים ,שר טלהמילוי בב סולתכדורי  ,סלק אדומה מרק קובה

 55................מור בורלה.................... ענע, ווינגרט רימונים וגבינת סנטוברים, נ, שזיפים, צנסלט סלק טרי

 48 ........גולמית וטחינהלימון  ,שמן זית ,קלויים שקדים, סגול בצל ,כוסברה, נענע ,פטרוזיליה ,סלט עשבים

 58............................................, דבש תמרים וריבת גזר מתובלת..............תפוחיםבברנדי פטה כבדי עוף 

 58........................על קרם פרש, בצלים, שמיר, צנוניות ופניני קוויאר שחור........... ,כבוש סלמון גרוולקס

 69................................איקרהלימון כבוש ו ,שמן זיתב תבליןעשבי ו,צ'ילי ירקות גינה  ,ים מוסרקרפצ'יו 

 68..................................קצוץ........ וסלרי  בכמון גרגירי חומוס ,פיקנטי, קרם עגבניות צלויים י עגלשקד

 66.................................................................וכמהין בשמנת , קרם פרש ,תבשיל תרדטרי פולנטת תירס

 66.................................................ן וכמהין'פרמז ,ציר פורצ'יני ,מוקפצות פטריות  ,ריזוטו סוגי פטריות

 69...............................................כוסברה וטחינה............. ,שום ,, צ'ילי, לימוןמח עגל בתבשיל עגבניות

 58.........................תבלין על סלט עלי ריקוטה, קשקוול ,מהלוע סיגר במילוי ביצה עלי ,זוגי בוריקקריספי 

 49.............................................................................פריכה, מלח ים ומרווה דבש, חציל צ'יפס קריספי

 64........................ירוק נגוי מאטנ‘וצבזיליקום  בלסמי,מלח ים,  ,זיתשמן  ,חציל שרוף ,בקרפילה קרפצ'יו 

 68.............................ורוקט.......בושים כ, פלפלונים וואסביבבישול ארוך, איולי  אסאדו  ,קלויהברוסקטה 

 

 עיקריות דגים

 

 139........................................................................קצוץעל ביסק סרטנים ושרימפס צלוי  פילה לברק

 126.............רקוויאופניני   צלפים פריכים, עגבניות שרישום , ,שמנת ,בוקטיני פסטה ,מון על הפלנצ'הסל

 119....................................לבן , חלב קוקוס, צ'ילי, ג'ינג'ר, למון גראס, כפיר ליים ואורזקוד לבן בקארי

 126..................חם  כרישהסלט ו שמנת חמוצה  ,לימון כבוש ,עגבניות מיובשותב , הצ'יפורה על הפלנצ'

 139.................ה צלויהריזוטו ארטישוק ופטרי,  ימוןלור ג'ינג' ,קרם דלעת עלבציפוי פרג  פילה מוסר ים

 119...............................................................גרמולטהומטבל על קרם חזרת וואסבי, פורל שלם בתנור 

  119.......................................ואבקת לימון פרסי , אפוי בתנור בשמן זית, שום, עגבניות שריסי בס שלם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 עיקריות בשר

 

 

 99................תה גירוסעל פי,יוגורט יווני, עלים ירוקים ועגבניה צלויה  שיפוד פרגית ושומן כבש ; סופלקי

 119......................... הצלויג'אם וחסה  על פירה חרדל דיז'ון תמרים ותמרהינדי ,בבישול ארוך תבשיל לחי

 149.......................פירה......................, בצל מתוק תבלינים יבשים , תערובת אסאדו שורט ריב על העצם

 169........... ....מלוח... ושטרוייזל , פטריות צלויות מח , עצםיםפירה שורש ,יין אדוםאס בדמי גלפילה בקר 

 169...................................ופסטו פטרוזיליה.. ספייסי עצם מח ותפוחי אדמה באיולי זעפרן ,סטייקספישל 

 166...............................חים מתוקיםואגוזים מלויין אדום  בצלויה, רוטדלעת  ,כבד אווז על פירה שורשים

 122.......................וסלט אורגולה בלסמי.......................... תפוח אדמה , בציר ברווז, ניוקישוק אווז קונפי

 99.....................................גרגירי פלפלברנדי, שמנת ו, על בריוש ברוטב ואסאדו מעושן המבורגר קצבים

 105......................., עטוף בעלי פילו ואפוי בתנור........, משמשים ושזיפים ןפיסטוקים, קינמו, טלה פסטיה

 

 

 צמחוניות / טבעוניות

 

 99....................., לימון ושמן זית על רוטב עלי מנגולד שחורים "פקיילה" ...................שורש סלרי אפוי

 99.........................צנובריםובציר ירקות, חלב שקדים וערמונים גזר , , בטטה, דלעת  םוירקות אפוי ריזוטו

 88..................................................עגבניות, שום , שמן זית, בזילקום וצ'יליפומדורו,  פסטה רדיאטורה 



 

 ושתיה קלה מנה עיקרית ,מנה ראשונה, הביתלחם עסקית ליחיד כוללת 

 

 לבחירה אחת -ראשונות

 

 שקדים, שמן זית וטחינה גולמיתבצל סגול, פטרוזיליה, נענע, כוסברה,  ,סלט עשבים  

 מור בורלה סלט סלק טרי, שזיפים, צנוברים, נענע, ווינגרט רימונים וגבינת סנט  

 סלומון גרוולקס, כבוש על קרם פרש, בצלים, שמיר, צנוניות ופניני קוויאר שחור  

 פטה כבדי עוף בברנדי תפוחים, דבש תמרים וריבת גזר מתובלת   

 וכמהין פולנטת תירס טרי,תבשיל תרד בשמנת , קרם פרש  

 וכמהיןריזוטו סוגי פטריות, פטריות מוקפצות, ציר פורצ'יני, פרמז'ן   

 קריספי בוריק זוגי, עלי סיגר במילוי ביצה עלומה, ריקוטה, קשקוול על סלט עלי תבלין  

 

 89עיקרית 

 גרגירי פלפל ברנדי, שמנת, ו המבורגר קצבים ואסאדו מעושן, על בריוש ברוטב 

 וטחינה גולמית , לימון, סלט עשביםקרם חצילים שרופים על קבב טלה  

 רוטב יין אדוםו פירה תפוחי אדמה, עם בצל, פטריות כבדי עוף על הפלנצ'ה 

 ופירה תפוחי אדמה לשניצל ענק, איולי חזרת, גרגירי חרד 

 פומדורו, עגבניות, שום, שמן זית, בזילקום וצ'ילי פסטה רדיאטורה 

 קוד לבן בקארי, חלב קוקוס, צ'ילי, ג'ינג'ר, למון גראס, כפיר ליים ואורז לבן 

 

 99עיקרית 

  סלמון על הפלנצ'ה, פסטה בוקטיני, שמנת, שום ,עגבניות שרי, צלפים פריכים  ופניני קוויאר 

 ומטבל גרמולטה פורל שלם בתנור על קרם חזרת וואסבי 

 וסלט אורגולה בלסמי תפוח אדמהשוק אווז קונפי, בציר ברווז, ניוקי  

 ₪ 25בתוספת סטייק היום, עצם מח ותפוחי אדמה באיולי זעפרן ספייסי  

 שזיפים, עטוף בעלי פילו ואפוי בתנורמשמשים ו ,ים, קינמוןפיסטוקפסטיה טלה,   

 סופלקי, שיפוד פרגית ושומן כבש, עגבניה צלויה על פיתה גירוס בשמן זית ואורגנו יוגורט יווני  

 צנובריםובציר ירקות, חלב שקדים , גזר וערמונים ריזוטו וירקות אפוים , בטטה, דלעת  

 שורש סלרי אפוי, לימון ושמן זית על רוטב עלי מנגולד שחורים "פקיילה" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ספיישלים

 64.........................נגו..מאטני ‘קרפצ'יו פילה בקר, חציל שרוף, שמן זית, מלח ים,  בזיליקום וצ 

 68.............פרסי וסלרי...,,. שקדי עגל צלויים, קרם עגבניות פיקנטי, וגרגירי חומוס בכמון, לימון 

 69............מח עגל בתבשיל עגבניות, צ'ילי, לימון, שום, כוסברה וטחינה.................................. 

 139....פילה מוסר ים בציפוי פרג על קרם דלעת, ג'ינג'ר ולימון , ריזוטו ארטישוק ופטריה צלויה.. 

 139...............................סרטנים ושרימפס קצוץ............................. על ביסק ,צלויפילה לברק  

 149..................אסאדו שורט ריב על העצם, תערובת תבלינים יבשים , בצל מתוק פירה............. 

 169....מלוח. פילה בקר בדמי גלאס יין אדום, פירה שורשים, מח עצם, פטריות צלויות ושטרוייזל 

 166................ואגוזים מלוחים מתוקיםכבד אווז על פירה שורשים, דלעת צלויה, רוטב יין אדום  

 קינוחים

 24..................................................קרם פיסטוק, רוטב פירות יער ומרנג סיגליותמלבי שמנת , 

 24......................................מנגו ונשיקות מרנגקולי , שקדים עוגיות קרמבל ,קרם גבינת שמנת 

 24...................................... מתוק מלוח וקרספי טוויל קקאושטרויזל קקאו  ,מוס שוקולד בלגי  

 

 משקאות

 24...............................................................................................................יוםקוקטייל ה 

 24........................................................................................צינזאנו פרוסקו יבש , איטליה 

 24.......................................................................תבור TIPSY RED, בלנד,כוס יין אדום,  

 24....................................................................תבור TIPSY WHITE, בלנד, ,כוס יין לבן 

                                                                                                                                       ................................................................................19מ"ל 400טובורג רד  בירה מהחבית 



  סופ"שעסקית 
 עיקרית ו, מנה ראשונה לחם הבית  

 לסועד₪  139מחיר 

 

 ראשונות

 

 , זיתים מתובלים, מטבל עגבניות מיובשות, זעתר ורכז רימונים.חלה

 מרק קובה סלק אדומה, כדורי סולת במילוי בשר טלה, צנוברים ונענע במרק חמוץ מתוק

 מור בורלה נוברים, נענע, ווינגרט רימונים וגבינת סנטסלט סלק טרי, שזיפים, צ

 סלט עשבים, פטרוזיליה, נענע וכוסברה, בצל סגול ,שקדים קלויים, שמן זית, לימון וטחינה גולמית

 פטה כבדי עוף בברנדי תפוחים, דבש תמרים וריבת גזר מתובלת

 קוויאר שחור.סלומון גרוולקס, כבוש על קרם פרש, בצלים, שמיר, צנוניות ופניני 

 וכמהין פולנטת תירס טרי,תבשיל תרד בשמנת , קרם פרש

 ריזוטו סוגי פטריות, פטריות מוקפצות, ציר פורצ'יני, פרמז'ן וכמהין.

 קריספי בוריק זוגי, עלי סיגר במילוי ביצה עלומה, ריקוטה, קשקוול על סלט עלי תבלין

 חציל צ'יפס קריספי ,דבש, מלח ים ומרווה פריכה

 

 דגיםות עיקרי

 

 סלמון על הפלנצ'ה, פסטה בוקטיני, שמנת, שום ,עגבניות שרי, צלפים פריכים  ופניני קוויאר

 קוד לבן בקארי, חלב קוקוס, צ'ילי, ג'ינג'ר, למון גראס, כפיר ליים ואורז לבן

 צ'יפורה על הפלנצ'ה , בלימון כבוש ,עגבניות מיובשות, שמנת חמוצה  וסלט כרישה חם

 

 בשרעיקריות 

 סופלקי, שיפוד פרגית ושומן כבש ,יוגורט יווני, עלים ירוקים ועגבניה צלויה על פיתה גירוס

 תמרים ותמרהינדי על פירה חרדל דיז'ון וחסה צלוי תבשיל לחי בבישול ארוך,

 , עצם מח ותפוחי אדמה באיולי זעפרן ספייסי ופסטו פטרוזיליהנתח קצבים

 טה וסלט אורגולה בלסמישוק אווז קונפי, בציר ברווז, ניוקי בט

 רוטב גרגירי פלפלברנדי, שמנת ומבורגר קצבים ואסאדו מעושן, על בריוש ה

 פסטיה טלה,  אגוזים, קינמון ושזיפים, עטוף בעלי פילו ואפוי בתנור

 רוטב יין אדוםופירה תפוחי אדמה , כבדי עוף על הפלנצ'ה עם בצל, פטריות

 שניצל ענק, איולי חזרת, גרגירי חרדל ופירה תפוחי אדמה

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 טבעוני /צמחוני

 

 

 ריזוטו וירקות אפוים , בטטה, דלעת , גזר וערמונים בציר ירקות, חלב שקדים צנוברים

 פסטה רדיאטורה פומדורו, עגבניות, שום , שמן זית, בזילקום וצ'ילי

 

 

 קינוחים

 

 
 24.....................................ק, רוטב פירות יער ומרנג סיגליות....................מלבי שמנת ,קרם פיסטו

 24.........................................................מסקרפונה עם ריבת דובדבנים וקרמבל שקדיםקרם גבינת 

 24.................................ו ...........מוס שוקולד בלגי , שטרויזל קקאו מתוק מלוח וקרספי טוויל קקא

 

 

 משקאות

 

 
 24.....................................................................................................................יוםקוקטייל ה

 24.........................................................צינזאנו פרוסקו יבש , איטליה.....................................

 24.................................תבור............................................ TIPSY RED, כוס יין אדום, בלנד,

 24..............................תבור............................................ TIPSY WHITE, כוס יין לבן, בלנד,

   ......................................................................................19מ"ל 400בירה מהחבית טובורג רד 


