
 מאזטים
22• לחם הבית   

 לחם פרנה, מוגש עם מטבל עגבניות פיקנטי, שמן זית ובלסמי

24• אדממה   
 פולי סויה מבושלים עם מלח גס ופלח לימון

25• צ'יפס   
 זה צ'יפס

27• צ'יפס בטטה   
 זה צ'יפס מבטטה

26• פוטיטוס צ'יפס   
 תפוח אדמה ביתי, קייג'ון, פטרוזיליה קצוצה ואיולי שרי

42• שניצלונים   
 פילה עוף פריכים עטופים בפנקו ואיולי לימון

34• קרפצ'יו חציל   
 בזילוף טחינת סילאן, שמן זית ולימון עם נגיעות פסטו

32• קרפצ'יו סלק   
 צלוי בתחמיץ, אגוזי מלך קלויים בליווי סלטון של תפוח עץ סמיט וסלרי

52• קרפצ'יו סלמון   
שמן זית. מוגש עם טוסטוניםעלי רוקט, צלפים, עירית קצוצה ו  

37• ברוסקטה רוסטביף   
 קורנישורים, בצל מוחמץ ונגיעות חרדל דיז'ון גרגירים

42• ברוסקטה סלמון כבוש   
 דפי מלפפון טרי, עלי שמיר ואיולי צלפים

29• כרובית אפויה   
 טחינת קארי ופטרוזיליה קצוצה על מצע עלי רוקט

38• כנפיים בצ'ילי   
מתוק, מוגש עם סלט שורשים ברוטב צ'ילי חריף  

 סלטים
39•  סלט שרי  

 עגבניות שרי, זיתי קלמטה, בצל סגול, בזיליקום, בלסמי ושמן זית



42•  סלט טאבולה  
 בורגול, בצל מטוגן, עגבנייה, פטרוזיליה, נענע, כמון, סומק, לימון, שמן זית ונבטי חמנייה

47•  סלט קינואה ועדשים  
, עלי רוקט, לימון ושמן זיתבטטה קוביות, תערובת פיצוחים  

42•  סלט עוף  
 חסה, שרי, פלפל קלוי, נתחוני עוף צרובים, קרוטונים, בצל סגול ורוטב קיסר

 עיקריות
56•  שניצל אגדה  

 חזה עוף בציפוי פריך. מוגש בתוספת צ'יפס / סלט ירוק

55•  המבורגר  
ה. איולי שום / איולי גרם של בשר בקר משובח. עגבניה, בצל סגול, מלפפון חמוץ וחס 250

 צ'יפוטלה. מוגש בתוספת צ'יפס / סלט ירוק

59•  כריך שפונדרה  
 מלפפון חמוץ, חסה עגולה קצוצה ואיולי שום. מוגש בתוספת צ'יפס / סלט ירוק

56•  פרגית ים תיכונית  
 פרגית מושרת במרינדת תבלינים ארומטיים ים תיכוניים, בליווי קרם שורשים

62•  סלמון ברוטב טריאקי  
 פרוסות סלמון ברוטב מתקתק, מוגש לצד סלט עשבים

58•  אסאדו  
 נתח אסאדו מובחר מוגש ברוטב יין אדום וסילאן לצד פולנטה וראגו פטריות

90•  סטייק אנטריקוט  
 גרם אנטריקוט עסיסי. מוגש עם פרוסות תפוח אדמה ובטטה ברוזמרין וצ'ימיצ'ורי בצד 200

 קצת מתוק בפה
33•  פאי לימון  

 תחתית פאי שבתוכו קרם לימון אפוי בציפוי של מרנג צרפתי

33•  קראמבל תפוחים  
פלחי תפוחים מקורמלים על מצע של בצק פריך, שקדים, במעטפת פירורי בצק "שטרוייזל". מוגש 

 עם כדור גלידה וניל פרווה

43•  קרמינו  
שבמרכזו קרם ברולה, על מצע קראנצ'י של שוקולד מריר, נוגט ובייגלה, קרם שוקולד קטיפתי 

 בציפוי קריספי מתפצפץ של נוגט ובייגלה



42•  זוקוטו  
קראמבל שוקולד מלוח בשילוב טופי, קרם פטיסייר ומעליו מוס שוקולד בלגי עשיר, בציפוי גנאש 

שוקולד מריר וכדור קרם לוטוס עטוף בשוקולד מטומפרר. מעוטר בשבבי מקרונס צבעוניים 
 מוזהבים

 שתייה ואלכוהול
רות חביתבי  

26/29/54 • טובורג  
28/32/60 • ווינשטפן  

26/29/54 • קרלסברג  

 בירות בקבוק
26 • קורונה  

26 • סומרסבי  
33 • מלכה אדמונית  
33 • נגב אמבר אייל  

36 • קסטיל רוז'  

 וודקה
18/34 • סטולי  

20/38 • סטולי גולד  
24/45 • סטולי עלית  

17/32 • קטל וואן  

 וויסקי אמריקאי
23/44 • דניאלסג'ק   

18/34 • ג'ים בים  
18/34 • ווילד טרקי  

 וויסקי אירי
18/34 • ג'יימסון  

24/47 • בושמילס  
21/40 • טולמור דיו  

 וויסקי סינגל מאלט
API 35/69 • גלנפידיך  

30/58 • 14גלנפידיך   
40/75 • סינגל בארל 12בלוויני   
49/84 • קריביאן קאסק 14בלוויני   
32/61 • טריפל קאסק 12מקאלן   
110 • טריפל קאסק 15מקאלן   
190 •  טריפל קאסק 18מקאלן   

 וויסקי בלנדד סקוטי



17/33 • גרנטס  
25/48 • מונקי שולדר  

25/48 • ג'וני ווקר בלאק  
29/55 • ג'וני ווקר דאבל בלאק  

48/96 • ג'וני ווקר בלו  
25/48 • 12שיבס ריגל   
16/31 • ג'יי אנד בי  

 אניס
14/28 • ערק  
16/30 • 12אוזו   

17/33 • פסטיס פרדו  

 רום
17/32 • 40נגריטה לבנה   

18/34 • נגריטה כהה  
18/34 • קפטן מורגן  

 ג'ין
15/28 • סיימנס לונדון דריי  

21/40 • רוקו  
21/40 • הנדריקס  

 טקילה
20/39 • מילגרו רפוסדו  

32/60 • קא בלנקו  
36/69 • קא רפוסדו  
40/78 • קא אנייחו  

27/52 • פטרון סילבר  
30/58 • פטרון אנייחו  
18/35 • קוארבו גולד  

34/64 • דון חוליו  

 אפריטיף
18/32 • גליאנו אפרטיבו  
17/31 • מרטיני ביאנקו  

17/31 • מרטיני רוסו  
17/31 • מרטיני אקסטרה דריי  

18/34 • קמפרי  
19/36 • 60טובי   

 ליקרים
19/36 • ייגרמייסטר  

15/29 • פסואה  
21/39 • דרמבוי  

18/34 • נואמרטו דיסרו  
21/39 • ג'ק דניאלס דבש  
21/39 • ג'ק דניאלס פייר  



14/25 • פידג'  
17/32 • בייליס  
17/32 • מליבו  
17/31 • אפרול  

 

 קוניאק
VS 55 • לואי רוייה  

VSOP 65 • לואי רוייה  
XO 126 • קורבוזייה  

 יינות לבנים
27/110 • דלתון כנען לבן  
29/120 • קוט דה רון לבן  

36/140 • בלו נאן גוורצטרמינר  

 יינות אדומים
27/110 • דלתון כנען אדום  

29/120 •קוט דה רון אדום   

 יינות רוזה
29/122 • דלתון כנען רוזה  
30/125 • קוט דה רון רוזה  

 מבעבעים
20/82 • קאווה  

22 • למברוסקו  

 שתייה קלה
12 • קוקה קולה  

12 • קוקה קולה זירו  
12 • ספרייט  

12 • ספרייט זירו  
12 • טי אפרסק פיוז  

16 • ביקה שחורה  
10 • סודה  

10 • מים מינרלים  
10 • לימונדה  
10 • תפוזים  

 


