morning

beer

toasts

בוקר

טוסטים

ב יר ו ת מה ח בית

בוקר גזוז | 68
שתי ביצים לבחירה תוספות לביצים:
עגבניות |  , 6בצל מטוגן |  , 6פטה | , 6
מוצרלה |  ,6גאודה |  ,6פטריות | ,6
סלמון מעושן |  ,12עשבי תיבול

טוסט גבינה צהובה גבינה צהובה ,עגבנייה
וסלט ירוק | 52

גולסטאר שליש \ חצי | 32 / 27
היינקן שליש \ חצי | 32 / 27
פאולנר שליש \ חצי | 32 / 27
מכבי שליש \ חצי | 28 / 21
קורונה בקבוק | 32

לצד הבוקר מתבל טונה ,מתבל גבינה ,קרם אבוקדו,
גבינת שמנת מטובלת ,זיתים מתובלים ,ריבה,
חמאה וסלסלת לחם טרי

טוסט בולגרית גבינה בולגרית ,צהובה ,זיתי
קלמטה ,זעתר וסלט ירוק | 56
קרואסון אמנטל ואווז חזה אווז מעושן ,גבינת
אמנטל ,עגבניה ועלי רוקט | 48

לבחירה שתיה חמה  +מיץ טבעי

kids

תוספת למיץ תפוזים \ גזר סחוט במקום | 5
הגדלה לקפה גדול | 4
מוזלי יוגורט עיזים ,פירות טריים ואקזוטים,
גרנולה ,דבש סילאן | 38
שקשוקת ים תיכון חדש רוטב עגבניות ,בצל,
שום ,פלפלים ושתי ביצים ,מוגש עם סלט עלים,
טחינה הר ברכה ולחם לבחירה  -שתיה חמה או
מיץ טבעי סחוט גדול (תפוזים\גזר\לימונדה) | 64

י י ן לב ן
מנות ילדים
פסטה רדיטורי רוטב עגבניות ובזיליקום | 48
שניצלונים וצ'יפס | 52
נקניקיות וצ'יפס | 48

ג'חנון עגבניות ,ביצה קשה ,טחינה
וזיתים מטובלים | 38

drinks

מבחר מאפים חמאה ,שוקולד ,קינמון,
שקדים | 18
קפה ומאפה קטן  /גדול | 26/30
פוקאצת הבית | 26

tapas
מזטים של בוקר
חציל שרוף פלפל חריף ,גרירת תפוז ,שום ,לימון |
22
פרחי כרובית מטוגנת סלסה עגבניות נענע
פטרוזיליה וצנוברים | 26
אנשובי קרוסטיני איולי לימון ,עגבניות מתובלות
וזעתר | 28
זוקיני ירוק אפוי ,וינגרט הדרים ,קשיו קלוי וגבינת
בלו בוואריה | 28
מיקס זיתים באריסה ,לימון כבוש ,תימין ,שום
קונפי ושמן זית | 20
חומוס ביתי עם טחינה ,שמן זית ופטרוזיליה עם
פיתות קטן/גדול | 38/24
טחינה הר ברכה ושמן זית | 22

ש ת יה קלה
פפסי | 13
פפסי מקס | 13
13 | 7up
מירנדה | 13
מים מינרלים | 12
סודה סאן פלגרינו | 16/28
מיץ תפוזים (סחוט במקום) | 18
מיץ גזר (סחוט במקום) | 18
סיידר צלול | 14
נסטי אפרסק | 14
בירה שחורה | 16

ש ת יה חמה
קפה הפוך קטן \ גדול | 16 \ 12
קפה שחור קטן \ גדול | 12 \ 10
אספרסו קצר \ כפול | 12 \ 9
מקיאטו קצר\כפול | 12 \ 10
אמריקנו קטן \ גדול | 14 \ 12
נס קפה \ נס על חלב | 16 \ 12
שוקו חם \ קר | 16
תה \ תה נענע | 14

סלט ביצים על חצי חלה זיתים וקורנישונים | 24

אייס

סלמון גרבלקס עם טוסטונים ,גבינת שמנת
ובצל ירוק | 36

אייס קפה | 22
אייס לימונענע גרוס | 24
קפה קר | 18

salads
סלטים
סלט קפרזה עגבניות שרי צבעוניות ,מוצרלה
באפלו בזיליקום סגול וירוק ,זיתי קלמטה ,חומץ
בלסמי ושמן זית | 52

wine

desserts
מנות אחרונות
עוגת ביסקוויטים רוטב שוקולד | 40
מעדן שוקולד נמסיס קרמו שוקולד ,פרלינה ,מוס
קקאו ,גלייז טופי וגלידת
קרמל | 40

סלט יווני חסה סלנובה ,עגבניות ,מלפפונים,
פלפלים ,פטה עיזים ,זיתי קלמטה
ובצל סגול | 54

עוגת גבינה קרם פרש וקולי פירות
יער | 40

סלט ניסואז חסה ,עגבניות שרי ,שעועית ירוקה,
מלפפון כבוש ,תפו"א באריסה וביצה קשה | 54

אבטיח בעונה | 25
תוספת בולגרית | 5

סלט ישראלי קצוץ עגבניות ,מלפפונים ,בצל,
פטרוזיליה ונענע קצוצה ,שמן זית ולימון עם טחינה
הר ברכה | 52

פבלובה זוגית אייריש קרים ,פירות טרופיים,
סורבה תות שדה ורוטב
דובדבני אמרנה | 58

רואוסונ'ס רטריט שרדונה אוסטרליה |
Rawson’s Retreat Chardonnay Australia
165 / 42
שרדונה "גמלא" רמת הגולן
Golan Heights Gamla Chardonnay
עשיר בניחוחות ,מיושן בעץ אלון צרפתי
 6חודשים | 175 / 45
שאבלי בובייה Bovier & Fils Chablis
חמצמץ ,תפוחי ורענן | 195 / 52
סנסר לה שאטו Château de Sancerre
ענבי סוביניון בלאן הגדלים בעמק הלואר,יין
איכותי עם ניחוחות אקזוטים | 220
גוורצטרמינר בלו נאן
Blue Nun Gewürztraminer
מתקתק עם ניחוח הדרים וליצ'י | 149 / 39
קרייזי לייף פינו גריג'יו ריבנר
Rivaner Pinot Grigio - Crazy Life
יין חצי יבש פרש ופרחוני לקיץ 149 / 39 | .
מטואה סוביניון בלאן מלברו
Matua Marlborough Sauvignon Blancיין
ניוזילנדי ,המתאפיין בניחוחות של פירות טרופיים,
בחך רענן ומינראלי220 / 52 | .
שרדונה קצרין Katzrin Chardonnay
עשיר ועוצמתי בטעמו ,מיושן בעץ אלון צרפתי
 9חודשים | 220

י י ן ר וזה
שאטו מינוטי אמ רוזה
 Château Minuty M Roséרוזה יוקרתי ,מחבל
פרובונס שבצרפת ,בעל חך קטיפתי,
רענן וקליל165 / 45 | .
קסטל רוזה 210 / 54 | Domaine du Castel Rosé

י י ן אד ום
בדג'רס קריק שירז קברנה
Badgers Creek Shiraz Cabernet
יין בגוף מאוזן וקטיפתי ,בעל ארומות של פירות
יער שחורים | 165 / 45
סירה גמלא "השמורה" Gamla Nature Syrah
עסיסי ,קטיפתי וחלק | 210 / 52
קברנה סוביניון ירדן רמת הגולן
Golan Heights Yarden Cabernet Sauvignon
קלאסיקה ,מיושן  18חודשים בחביות עץ אלון
צרפתי | 215
פטיט קסטל
Domaine du Castel Petit Castel Jerusalem
שילוב של ענבי קברנה סוביניון ,מרלו ,פטי ורדו,
מלבק וקברנה פרנק מיושן  12חודשים | 240

י י ן מבעבע
קאווה מרקז דה מוניסטרול
129 / 34 | Marques de Monistrol Cava Brut
למברוסקו לבן \ אדום 129 / 34 | Lambrusco
לורן פרייה רוזה כשר שמפניה
Laurent-Perrier Champagne Brut Cuvée Rosé
| 480
שמפניה מואט ושנדון
480 | Moët & Chandon Champagne

