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עיקריות

לחם הבית ₪ 34..........................................................

צלעות טלה₪ 154 ......................................................

שמן זית בלסמי ,טחינה ,ממרח עגבניות ,חליפניו ,ממרח חצילים

צלעות טלה בליווי גזרים מזוגגים ,תפ"א מעושן ורוטב צ'ימצ'ורי

שקדי עגל על מצע פולנטה ₪ 52...................................

פילה עגל  250גר' ₪ 138 ................................................

שקדי עגל צרובים ,פולנטת תירס בניחוח כמהין ,פטריות ובצל ירוק
צרובים בציר עגל ,קראסט פנקו מתובל

פטריות צלויות על מצע פונלנטה₪ 42.............................
פולנטת תירס בניחוח כמהין ,פטריות מוקפצות ,בצל ירוק וקראסט
פנקו מתובל

פטה כבד עוף ₪ 42.....................................................
פטה כבד עוף טריים ,מרמלדת בצל ביתית ,קורנישון ,ברוסקטות,
לחם כפרי

אומצת פילה בקר מוגשת על מחית תפ"א וברוקולי צלוי ברוטב יין
אדום

אומצת ורד הצלע (אנטרקוט)  300גר' ₪ 128 ...................
אומצת אנטרקוט בגריל בליווי תפ"א מדורה ,גזרים צבעוניים
מזוגגים בציר עגל ורוטב צ'ימיצ'ורי

נקניקיות צ'וריסוס ₪ 78 .............................................
נקניקיות צ'וריסוס בקר וכבש מוגש על מצע מחית תפ"א ובטטה,
קראנצ' כרוב וקראנצ' בצל בציר עגל ובירה

חציל קלוי₪ 42 ...........................................................

שניצל עוף ₪ 72 .......................................................

חציל קלוי ,טחינה סמיכה ,ממרח פלפל לימון כבוש ,ויניגרט
כוסברה ,קונפי שום ,מלווה בלחם הבית

חזה עוף במרינדת חרדל ושום בציפוי פריך ,מוגש בליווי פירה

חזה עוף בגריל ₪ 72 ....................................................

סלט שוק ₪ 42 .........................................................

פרוסות חזה עוף במרינדת הבית בגריל ,מוגש עם תפ"א וגזרים
מזוגגים בתנור

סלט ברוהאוס ₪ 42 ....................................................

סטייק פרגית ₪ 82 ....................................................

ירקות העונה ברוטב ויניגרט
פטרוזיליה ,נענע ,צנוניות ,בצל סגול ,בצל ירוק ,עגבניות שרי,
זיתי קלמטה ,מלפפון בייבי ורוקט בתיבול שמן זית ,סומק וויניגרט
בתוספת פקאן סיני

כרובית צלויה ₪ 42 ......................................................

סטייק פרגית ,בליווי פירה ירקות כתומים

מהים ₪ 126 .............................................................
פילה דג (שאל את המלצר)
פילה דג צרוב על מצע מחית עגבניות שרופות ,פירה תפ"א ,קונפי
שום ,וארטישוק צלוי

כרובית צלויה על מצע סלט – פטרוזיליה ,רוקט ,עדשים שחורות,
לימון כבוש ,צ'ילי ,צנוניות וטחינה סמיכה

המבורגר הבית  300/200גר' ₪ 82 / ₪ 68.......................

קרפצ'יו פילה בקר ₪ 52 ...............................................

מוגש בליווי צ'יפס  /טבעות בצל */צ'יפס בטטה בתוספת ₪ 5

קרפצ'יו פילה בקר מוברש בשמן זית ,טיפות בלסמי מצומצם ,ענני
קונפי שום ,עליי רוקט ופירורי ג'פטה אפויים בשמן זית

המבורגר טבעוני (כולל תוספת מעל) ₪ 68 ........................

סלט קינואה ₪ 52 ......................................................
קינואה ,עדשים שחורות ,קוביות בטטה צלויות ,רוקט ,נענע ,כרפס,
בצל ירוק ,חמוציות ,שקדים וגרעיני חמנייה ,ברוטב ויניגרט

מוגש בליווי צ'יפס  /טבעות בצל */צ'יפס בטטה בתוספת ₪ 5

מבחר תוספות:
פטריות שמפניון מוקפצות  / ₪ 7ביצת עין  / ₪ 9בצל מקורמל ₪ 7
חזה אווז ₪ 16

פטריות מוקפצות ₪ 39 ...............................................
ברוטב השף ,רוקט ובצל ירוק

סיגר הבית ₪ 34 ...........................................................
סיגר חלקי פנים על מצע טחינה ,עגבניות מרוסקות ולימון כבוש

ליד הבירה

מנת ילדים

מחבת נקניקיות ₪ 38..................................................
כנפיים ברוטב ₪ 36.....................................................
שניצלונים ₪ 46..........................................................

/ ₪ 48 /

תוספות
צ׳יפס קטן  /גדול ₪ 28 / ₪ 16...........................................
צ׳יפס בטטה ₪ 24........................................................
פירה ₪ 12..................................................................

מוגשת עם צ'יפס
שניצל
נקניקיות עוף
המבורגר  120גר'

