תפריט בוקר
שקשוקה ₪ 56
עגבניות טריות ,פלפל ירוק חריף ,טחינה וחלה של שבת .מוגש עם קפה או מיץ סחוט
בוקר ישראלי ₪ 64
שתי ביצים איך שתרצו ,גבינת שמנת ,טחינה ,סלט טונה ,לחמניות טריות ,חמאה ,עוגה ,סלט מעגבניות שרי ,מלפפון,
צנוניות ועשבי תיבול .מוגש עם קפה ומיץ סחוט
חצ'פורי ₪ 59
מאפה גאורגי במילוי גבינות וביצת עין ,סלסת עגבניות וסחוג .מוגש עם קפה או מיץ סחוט
פרנץ טוסט ₪ 52
בריוש צימוקים מטוגן ,פירות טריים ,שמנת חמוצה וסילאן .מוגש עם קפה או מיץ סחוט
מוזלי ₪ 54
יוגורט בקר ,פירות טריים ,גרנולה ,סילאן .מוגש עם קפה או מיץ סחוט
כריך חביתה ₪ 48
שמנת ,עגבניה ובצל .מוגש עם קפה או מיץ סחוט
כריך טונה ₪ 48
סלט טונה ,עגבניה ובצל .מוגש עם קפה או מיץ סחוט
בייגל סלמון ₪ 52
סלמון מעושן ,שמנת ,צלפים ובצל .מוגש עם קפה או מיץ סחוט
קפה ומאפה ₪ 28

קוקטלים של בוקר

תוספות

שתיה חמה  /קרה

טחינה

₪6

מימוזה

₪ 21

הפוך רגיל/גדול

גבינת שמנת

₪6

קיר רויאל

₪ 21

אספרסו קצר/ארוך

₪ 10

סלט טונה

₪9

ליצ'יס

₪ 29

אספרסו כפול

₪ 12

סלמון מעושן

₪ 22

אפרול שפריץ

₪ 33

מקיאטו קצר/ארוך

₪ 10

פרוסת עוגת גזר

₪ 10

קמפרי תפוזים

₪ 29

מקיאטו כפול

₪ 12

לחמניות טאטי

₪ 18

 2ביצים איך שתרצו

₪ 16

אוזו עם אשכוליות
אדומות ונענע

₪ 29

אמריקנו רגיל/גדול

סלט קטן של בוקר

₪ 20

₪ 17/14

₪ 15/12

שוקו חם/קר

₪ 15

חליטת תה

₪ 13

סיידר חם

₪ 18

ראשונות לבחירה
פלאפל בטחינה
חומוס הבית
מרק היום
סלט ירוק בויניגרט צרפתי
סלט קצוץ עם טחינה

עיסקית

ראשונות בתוספת תשלום
קלמרי פריך  21ש"ח
חצי כרובית  23ש"ח
חציל בלאדי  24ש"ח
קרפצ'יו בקר  25ש"ח
פטה כבד עוף  25ש"ח
סביצ'ה דג ים  27ש"ח

₪ 71

פיצה מרגריטה בצק דק ,רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,פרמז'ן ,שמן זית ובזיליקום
ספגטי פומודורו רוטב עגבניות ,בזיליקום ונגיעת שמנת
סלט קיסר לבבות חסה ,רצועות חזה עוף ,קרוטונים ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,רוטב קיסר

עיסקית

₪ 79

פנה בטטה ,בצלים ואספרגוס ברוטב שמנת מעודנת
שניצל מוגש עם סלט קולסלאו ותוספת לבחירה
המבורגר  100%בקר טרי טחון במקום ,מוגש עם צ'יפס
תוספת :בצל ,פטריות ,גבינת צ'דר ,ביצת עין  ₪ 6גבינת רוקפור ₪ 8
קבב טלה על סלט טאבולה וכרובית ,מוגש עם תוספת לבחירה
חזה עוף עם סלסה ורדה כרובית אפויה ,מוגש עם פירה

עיסקית

₪ 88

כבד עוף ביין אדום ובצלי שאלוט ,מוגש עם פירה
חצי עוף צלוי עם משקולת מזוגג ברוטב תמרינדי מוגש עם תוספת לבחירה
טליאטלה בולונז בשר בקר ,עגבניות ,יין אדום וירקות שורש

עיסקית

₪ 98

פילה סלמון במיסו ,תפוז וג'ינג'ר מוגש עם תוספת לבחירה
פסטה פירות ים שרימפס ,קלמרי ומולים מוקפצים בשמן זית ,עשבי תיבול ,עגבניות ,גבינה מלוחה ופרמזן

עיסקית ₪ 1 2 9
פילה דניס על ניוקי תפוחי אדמה ,ברוקולי ,חמאה ויין לבן
סטייק אנטריקוט עם רוטב שמנת פלפלת  /שמנת גורגונזולה  /סלסה ורדה

תוספות לבחירה
ירקות מאודים | סלט קצוץ | טריאקי | תפו"א אפוי | צ'יפס | סלט ירוק | אורז לבן | פירה
בהזמנת ארוחה עסקית

כוס יין אדום  /כוס יין לבן  | ₪ 21שליש קרלסברג  /טובורג ₪ 19

קינוח עסקי )שאל את המלצר( ₪ 28
התשלום במזומן או בכרטיסי אשראי בלבד.
המחירים אינם כוללים שרות ,תודה.

טפאסים
פלאפל  4כדורי פלאפל על טחינה פלפלים

₪ 29

חומוס טאטי חומוס גרגרים ,מוגש עם פוקצה

₪ 29

קרפצ'יו בקר שמן זית ,בלסמי ,צלפים ,צנוברים
ופרמז'ן איטלקי ,מוגש עם טוסטונים

₪ 59

חציל בלאדי מוגש עם טחינה ופוקצ'ה
פטה כבד עוף מוגש עם ריבת הבית וטוסטונים

₪ 53
₪ 53

קלמרי בציפוי פריך עם צ'טני פלפלים ומיונז

₪ 49

סינטה צרובה על בריוש עם איולי חרדל וקורנישונים

₪ 59

סביצ'ה דג ים עשבי תיבול ,בצל ,עגבניות קונקסה
ואבוקדו )בעונה( ברוטב נאם פלה

₪ 61

חצי כרובית מוגש על טחינה פלפלים

₪ 43

לביבות בצלים ,פרסה וריקוטה עם שמנת חמוצה ועירית

₪ 54

פוקצ'ות ופיצות
פוקצ'ה מוגש עם שמן זית

₪ 19

מרק היום

פוקצ'ה נשנושים פוקצ'ת הבית ,מוגש עם מטבלים
פוקצ'ה בזיליקוטה מוצרלה מעושנת ,גבינת שמנת ,בזיליקום ועגבניות

₪ 31
₪ 59

משתנה,
מוגש עם פוקצ'ה

₪ 59/41

שאל את המלצר

פיצה מרגריטה בצק דק ,רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,פרמז'ן ,שמן זית ובזיליקום

₪30-38

₪ 64

סלט רוקפור  /גבינת פטה ואגסים חסה ,עלי בייבי ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,אגוזי מלך מסוכרים ,פלחי אגס ביין,
גבינת רוקפור  /גבינת פטה בויניגרט צרפתי
עגבניות ,מלפפונים ,חסה ,כרוב ,אפונת גינה ,בצל סגול ,עשבי תיבול ,זעתר ,מוגש עם פטה  /טחינה
סלט פטוש
* תוספת רצועות עוף ₪ 15
סלט טופו  /אנטריקוט בייבי בוקצ'וי 200 ,גר' קוביות טופו או רצועות אנטריקוט ,עגבניות שרי ,פטריות ובצל סגול
בויניגרט צרפתי

ס

ל

ט

סלט קיסר ועוף לבבות חסה ,רצועות חזה עוף ,קרוטונים ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,רוטב קיסר

י

₪ 66

ם

פיצה פפרוני בצק דק ,גבינת מוצרלה ,פפרוני עגל ,ביצת עין ועלי ארוגולה

פ ס ט ו ת

₪ 66
₪ 59
₪ 70/77

פסטה טריה מחיטת דורום

פנה בטטה ,בצלים ואספרגוס ברוטב שמנת מעודנת

₪ 68

ניוקי בזוקה שמנת ,גורגונזולה וסלק

₪ 68

ספגטי פומודורו רוטב עגבניות ,בזיליקום ונגיעת שמנת

₪ 59

פסטה פירות ים שרימפס ,קלמרי ומולים מוקפצים בשמן זית,
עשבי תיבול ,עגבניות ,גבינה מלוחה ופרמז'ן

₪ 89

טליאטלה בולונז בשר בקר ,עגבניות ,יין אדום וירקות שורש ₪ 76

חצי עוף צלוי עם משקולת מזוגג ברוטב תמרינדי ,מוגש עם תוספת לבחירה ₪ 82
₪ 68
שניצל מוגש עם סלט קולסלאו ותוספת לבחירה
המבורגר  100%בשר בקר טרי טחון במקום ,מוגש עם תוספת לבחירה ₪ 72
תוספות להמבורגר :פטריות ,בצל ,גבינת צ'דר ,ביצת עין ₪ 6 -
גבינת רוקפור ₪ 8 -
קבב טלה על סלט טאבולה וכרובית מוגש עם תוספת לבחירה
₪ 72
₪ 148
סטייק אנטריקוט עם רוטב שמנת פלפלת  /שמנת גורגונזולה /
סלסה ורדה
₪ 78
כבד עוף ביין אדום ובצלי שאלוט ,מוגש עם פירה
₪ 76
חזה עוף עם סלסה ורדה וכרובית אפויה ,מוגש עם פירה

פילה סלמון במיסו ,תפוז וג'ינג'ר מוגש עם תוספת
לבחירה
פילה דניס ניוקי תפוחי אדמה ,ברוקולי ,שום,
חמאה ויין לבן
דג ים משתנה ,שאל את המלצר

שתיה
קוקה קולה
קוקה קולה זירו
ספרייט
ספרייט זירו
סודה
מים מינרלים
ביטר למון

תוספות

בשר /עוף

דגים

אורז טריאקי
אורז לבן
צ'יפס
תפו"א אפוי

₪ 22
₪ 22
₪ 22
₪ 22

בירות
₪14
₪14
₪14
₪14
₪13
₪14
₪13

₪ 13
ג'ינג'ר איל
₪ 13
מי טוניק
פררלה-מים מינרלים מוגזים
טבעיים  350/750מ"ל ₪ 14/27
מיץ סחוט-אשכוליות/תפוזים/
₪ 15
לימונדה
₪ 19
לימונענע ברד
₪ 17
קפה קר

₪ 29 / 25
טובורג חבית
סטלה ארטואה חבית ₪ 33 / 28
₪ 33 / 28
ויינשטפן חבית
₪ 33 / 28
ג'מס  8.8חבית
מלכה בהירה
₪ 34 / 28
₪ 38 / 33
צ׳רי שוף חבית
₪ 25
קרלסברג בקבוק

פירה
ירקות מאודים
סלט ירוק גדול

₪ 88
₪ 134

₪ 24
₪ 27
₪ 35

קפה הישר מחוואים מרחבי העולם

לף בלונד בקבוק ₪ 29
לף בראון בקבוק ₪ 29
₪ 29
קורונה
ג'מס  I PAבקבוק ₪ 29
₪ 33
לה שוף
₪ 33
דובל
- Somersbyסיידר תפוחים
₪ 24
 4.5%אלכוהול

₪ 17/14
הפוך רגיל  /גדול
₪ 14
קפה טבחים
₪ 12/10
אספרסו  /כפול
₪ 12/10
מקיאטו  /כפול
אמריקנו רגיל  /גדול ₪ 15/12
₪ 13
חליטת תה
₪ 18
סיידר חם
₪ 22
סיידר חם עם יין

₪ 44 נמסיס שוקולד

Chocolate Nemesis

 קרמבל וגלידה וניל, מוגש עם קרם טופי,עוגת שוקולד
Chocolate cake, served with toffee cream, crumble and vanilla ice cream
₪ 46 ברד פודינג

Bread pudding

 תפוחים מקורמלים וקרם מסקרפונה,בריוש אפוי עם קרם וניל
Baked brioch with vanilla cream, caramelized apple, mascarpone cream
₪ 46 נפוליאון רוטי

Napoleon Rotti

 שוקולד ג'נדויה ואגוזי לוז, שברי בצק עלים,קרם פטיסייר ושוקולד לבן
White chocolate & pastry cream, fragments of puff pastry, chocolate & hazelnuts
₪ 48 פבלובה

Pavlova

מרנג במרקם מרשמלו עם קרם מסקרפונה ופירות העונה
Soft sweet marshmallow center served with softly whipped & fresh fruits
₪ 44 סופלה שוקולד

Chocolate Souflle

מוגש חם לצד גלידת וניל
Finest quality chocolate served warm with vanilla ice cream
₪ 44 עוגת גבינה ביתית

Home made Cheese Cake

₪ 39  | גלידות וסורבהIce cream & Sorbet

Digestif Cocktail קוקטייל קינוח
₪ 26  אספרסו מרטיניEspresso martini
 קצף חלב, אספרסו, קלואה,וודקה וניל
Vodka vanilla, kahlua, espresso, milk cream

 דיז׳סטיףDigestif
₪ 36
 | לימונצ'לו סיציליאניCicilian limonccelo
₪ 31  | גרפה ביאנקה אלכסנדרGrappa bianca alexander
₪ 31
 | פרנה ברנקהFernet-branca
קפה הישר מחוואים מרחבי העולם

₪ 38  דירטי מאנקיDirty monkey
, מונין, אייריש קרים, קפטן מורגן,מאליבו
עוגיות ומחית בננה
Malibu, captain morgan, irish cream,
cookie monin, banana puréé

₪ 12/10  כפול/ אספרסו
₪ 17/14  גדול/ הפוך רגיל
₪ 15/12  גדול/ אמריקנו רגיל
₪ 17  אמריקנו קר/ קפה קר

| Espresso/Double
| Cappuccino M/L
| Americano M/L
| Americano / Ice coffee

האלכוהול של טאטי

TATTI’S ALCOHOL

₪58

ניאקקו
VSOP קורבזייה

Aperitif
Aperol

₪26

אפריטיף
אפרול

Remy Martin VSOP

₪58

VSOP רמי מרטין

Campari

₪32

קמפרי

Hennessy VSOP

₪66

VSOP הנסי

Martini Bitter

₪32

מרטיני ביטר

Cognac
Courvoisier VSOP

Whisky

וויסקי

Anis

אניס

Jameson

₪32

ג'יימיסון

Arak

₪26

ערק

Bushmills

₪34

בושמילס

Ouzo

₪28

אוזו

Chivas 12

₪41

12 שיבס

Sambuca

₪36

סמבוקה

Johnny Black

₪45

ג'וני שחור

Pastis

₪38

פסטיס

Jack Daniels

₪46

ג'ק דניאלס

Pernod

₪38

פרנו

Black Bush
Woodford Reserve

₪48
₪48

בלאק בוש
וודפורד ריזרב

Glenlivet 12

₪49

12 גלנליווט

Gordon’s

₪31

ג'ין
גורדונס

Glenfiddich 12

₪49

12 גלנפידיך

Hayman’s

₪31

היימנס

Balvenie Doublewood 12

₪58

12 בלווני דאבל ווד

Bombay Sapphire

₪44

בומביי ספייר

Macallan 12

₪68

12 מקלאן

Hendrix

₪48

ריקסהנד

Macallan 15

₪92

15 מקלאן

Gin

טקילה

Tequila
Liqueur

ליקרים

El Jimador

₪32

אל חימדור
קוארבו גולד

Amaretto

₪24

אמרטו

Cuervo Gold

₪34

Kahlua

₪24

קלואה

El Jimador Anejo

₪41

אל חימדור אנייחו

Midori

₪28

מידורי

Cuervo 1800

₪65

1800 קוארבו

Feigling
Southern Comfort

₪28
₪36

פידג׳
סאוט'רן קומפורט

Bad Apple

₪39

באד אפל

Baileys

₪39

בייליס

Cointreau

₪42

קוואנטרו

Drambuie

₪42

דרמבוי
הנהנ הנב

Bacardi Carta Blanca

₪31

Captain Morgan Spiced Gold

₪34 קפטן מורגן ספייס גולד

Bacardi 8

₪44

Grappa Bianca Alexander

₪31

גראפה ביאנקה אלכסנדר

Fernet Branca

₪31

פרנה ברנקה

Jägermeister

₪32

ייגרמייסטר

Limoncello
Green Chartreuse

₪36
₪44

לימוצ'לו
שרטרז ירוק

בקרדי קרטה בלנקה
8 בקרדי
וורמוט

Vermouth
דז'סטיף

Digestif

רום

Rum

Martini Dry

₪32

מרטיני דריי

Martini Bianco

₪32

מרטיני ביאנקו

Martini Rosso

₪32

מאטיני רוסו

Vodka
Finlandia

₪31

וודקה
פינלנדיה

Ketel One

₪40

קטל וואן

Van Gogh

₪42

ואן גוך בטעמים

Grey Goose

₪46

גריי גוס

תפריט יין
מבעבעים
למברוסקו רוזה ה"שמפניה" של האיטלקים ,מבעבע טבעי ,חצי יבש עם טעמי דובדבן ,פטל ותות

בחצי בקבוק

קאווה גראן לבנזה  -ספרד צבע זהוב מבריק ,ארומה פירותית ומתוקה של תותים

₪ 29/108
₪ 31/118

ג'יימס ,שנין בלאן ,סוסון ים  -ישראל יין לבן יבש ,עגול ומלא ,עשיר בטעמים וגוף ,עם חמיצות מדוייקת ,פריכות נאה
וסיומת יבשה וארוכה

₪ 92

דוגיולו סופר טוסקן ,סנג'ובזה  -קברנה  -איטליה יין אדום מלא ארומות פרחוניות וטעמי פרי אדום וניל ,יין רך ומלא בפה
בעל סיומת מתקתקה

₪ 85

יין ”טאטי“ ,זינפאנדל  -פטיט סירה  -מורוודר ,סוסון ים  -ישראל  -יין הבית שלנו טעם דומיננטי של תבלינים ,בעל
עמוד שדרה ,מפולפל וארומטי ,נבצר ידני ובוקבק ללא סינון

₪ 92

יינות לבנים
בלאן דה נואר ,קריניאן  -סירה  -סנסו ,אמפורה  -ישראל ₪ 42/161
גוון אפרסק עדין ,טעמי פרי אדום צעיר ,יין המיוצר
מענבים אדומים בהליך עשיה של יין לבן ,קליל ומרענן
טומאסי אדוראטו אפסימנטו  -איטליה חצי יבש,
מאוזן ,גוף מלא ,בעל צבע זהוב כהה

₪ 39/148

שנסון ,שרדונה  -סמיון  -ויונייה ,קלו דה גת  -ישראל
בעל צבע זהוב מבהיק ,ריחפריחת פירות הדר ופירות
אקזוטיים ,וון רענן ארומטי ומאוזן היטב

גוורצטרמינר ,וילה וולף ,ד"ר לוסן  -גרמניה
חצי יבש ,מרענן עם איזון מדהים בין מתיקות לחמיצית

₪ 37/141

שאבלי ,דומיין פוריי  -צרפת יבש ארומטי ,בעל
ניחוחות רעננים ופירות צעירים עם מינרליות עדינה
ואיזון מושלם

₪ 49/189

ג'יימס ,שנין בלאן ,סוסון ים  -ישראל יבש ,עגול ומלא,
עשיר בטעמים וגוף ,עם חמיצות מדויקת ,פריכות נאה
וסיומת יבשה וארוכה

₪ 189

יינות אדומים
יין "טאטי" ,זינפאנדל  -פטיט סירה  -מורוודר ,סוסון ₪ 48/186
ים  -ישראל  -יין הבית שלנו טעם דומיננטי של
תבלינים ,בעל עמוד שדרה ,מפולפלוארומטי ,נבצר
ידני ובוקבק ללא סינון
סנזה נרו דאבולה  -איטליה נרו דאבולה הינו הזן המזוהה ₪ 41/158
ביותר עם האי סיציליה ,בעל טעמי פרי אדום עסיסיים
לצד תיבול עדין
טאלו פרימיטיבו דה מנדוריה  -איטליה  100%ענבי
₪ 42/162
פרימיטיבו ,בעל צבע עמוק ,ניחוחות בשלים ,תבלון
מתקתק וגוף מלא ונעים

ריטון ,מרלו  -אמפורה  -ישראל ענבים הגדלים בכרם
אורגני ,יין בעל חומציות נעימה ותחושה מעט יבשה,
צעיר ,ימשיך להשתבח עם השנים

₪ 45/172

אסף רוג'ום  ,91קברנה ישראל בעל גוף ושופע ניחוחות
וטעמים מורכבים של דובדבנים שחורים ,פרי יער ,טבק,
ואקליפטוס

₪ 46/179

פלאם קלאסיקו ,קברנה  -קברנה פרנק  -מרלו  -פטיט
ורדו  -סירה  -ישראל יין בעל צבע עמוק ,עם טעמי פרי
אדום עשירים ועוצמתיים ,מלא ומהנהלהפליא

₪ 47/182

ק ו ק ט י י ל י ם
אולד פאשן  -ווילד טרקי ,אנגוסטורה ,קליפת תפוז

₪ 42

ג'סמין  -ג'ין ,קמפרי ,מיץ לימון ,מחית פסיפלורה ,פלח תפוז

₪ 45

מוחיטו  -רום ,לימונים ,נענע ,סאוור ,סודה

₪ 43

נגרוני  -קמפרי ,צינזנו רוסו ,ג'ין

₪ 44

מוחיטו פירות  -רום ,לימונים ,נענע ,פירות העונה ,ליצ'י
סורבה תות ,סאוור

₪ 46

מרגריטה קלאסית  /פירות  -טקילה ,טריפל סק ,סאוור
ופירות העונה )רק במרגריטה פירות(

₪ 44

ערק מון  -ערק ,מונין תה אפרסק ,לימונים ,קינמון

₪ 38

קוסמופוליטן  -קטל וואן ציטרון ,קואנטרו ,ליים ,חמוציות

₪ 46

