tapas
ירקות צלויים ואנשובי אורטיז
פלפל אדום ,פלפל צהוב ,קולרבי ,שומר,
בצל סגול ,עגבניות שרי ,שום שמן זית ,בלסמי מיושן,
פילה אנשובי אורטיז | 32
חציל בסלסת נענע וטולום
חציל שרוף ,ויניגרט נענע וגבינת טולום טורקית | 32
סלט דייגים
תפוח אדמה שבור ,סרדין אורטיז ,צלפים ,בצל
סגול ,פטרוזיליה ,חומץ בן יין וצ'ילי טרי | 32
קריספי טאקו עם סביצ'ה וקרם אבוקדו
רביעיית מיני טאקו ממולאים בקרם אבוקדו ,סביצ'ה
מוסר ים ,בצל ירוק וסגול ,עגבניה ,כוסברה ,מיץ לימון
ושמן זית | 48
סשימי דג ים וענבים במרק שקדים קר
סשימי מוסר ים עם מיץ לימון ,שמן זית ,מרק שקדים
קר ,ענבים ,צ'ילי טרי ומיקרו רשאד | 48
קבב דגים על קונפי עגבניות שרי ואריסה
קבב מוסר ים על קונפי שרי צהובות וטפטופי
שמן אריסה | 42
פאבה ופטריות פורטבלו
פאבה פטריות פורטבלו מוקפצות בשמן זית,
שום וצ'ילי טרי | 34
שרימפס בגריל וגספצ'ו
שלושה שרימפס במרינדה קלה של פפריקה מעושנת
צלויים על שיפוד בגריל ומוגשים עם גספצ'ו עגבניות
פיקנטי | 36
"שיפוד מעורב" עם טחינה ועמבה
פרגיות ,לבבות וכבד עוף על שיפוד צלוי בגריל מוגש
עם טחינה הר ברכה ,פטרוזיליה ונגיעות
שמן עמבה | 46
מאפה טלה וירוקים
מאפה מגולגל עם בשר טלה טחון מוקפץ עם טחינה
גולמית וקוביות עגבניה אפוי בתנור ומוגש עם סלט
רשאד חמצמץ | 48

cocktails
Mojito
רום לבן ,ליים ,נענע טרייה ,סוואר
וסגירה של סודה | 54

Brazilian Mojito
ואן גוך אסאי ,ליים ,נענע טרייה ,סאוור
וסגירה של סודה | 56

Froza
סורבה תות על בסיס יין ברינגר,
טקילה אולמקה וסוואר | 58

Up&Roll
אפרול ,ליקר מליבו ,ג'ומקס אננס
ועלה נענע | 54

Bunny Negroni
ג'ין ביפיטר ,קמפרי ,מרטיני רוסו,
מיץ תפוז טרי ומיץ גזר | 58

Cucumber Gin
ג'ין ביפיטר ,מונין מלפפון ,מרטיני דריי,
מקל ליקריץ ,סוואר וסגירה של סודה | 54

Tinto the Verano
יין אדום ,סבן אפ ,מיץ תפוזים ,תפוז
ולימון חתוכים | 54

