food menu
entrées

mains

ראשונות

עיקריות

פוקאצ'ת הבית מוגש עם שמן זית
בלסמי | 26
חציל בסלסת נענע וטולום חציל שרוף,
וינגרט מחומץ בן יין ,שמן זית ,נענע וגבינת
טולום טורקית | 32
חומוס ביתי קטן  /גדול טחינה ,שמן זית,
פטרוזיליה ופיתה  /שתי פיתות | 38 / 26
טחינה הר ברכה ופיתה | 24

drinks menu

פילה לברק
פילה לברק על הפלנצ'ה עם
ירקות גינה מוקפצים ביין לבן
ותפו"א אפוי | 126
סלמון אפוי
קרם שורשים ,שום קונפי ,אורגנו טרי,
עגבניות שרי וחמאה | 98

salads
סלטים
סלט ירקות קצוץ עגבניה ,מלפפון ,בצל
סגול ,פטרוזיליה ,נענע וטחינה לבנה | 54
סלט עגבניות וגבינת טולום מיקס עגבניות
שרי ,בצל ,שמן זית  ,בלסמי צנוברים וגבינת
טולום | 58
סלט קיסר חזה עוף ,חסה קיסר ,אגוזי מלך,
פרמזן וקרוטונים | 64

דניס שלם
על הגריל תפו"א אפוי ,אנטיפסטי
ולימון חצוי | 132

סלט יווני חסה סלנובה ,עגבניות ,מלפפונים,
פלפלים ,בצל סגול ,זיתי קלמטה ,פטה ועלי
זעתר טריים ,חתוך גס | 58

פרחי כרובית מטוגנת על מצע של סלסה
עגבניות עם טחינה וצנוברים | 36

קסרול פירות ים
שרימפס ,סקאלופ ,קלמרי טרי,
סרטן כחול ,מולים ,צדפות ,ביסק ,חמאה
ובזיליקום לצד מיני חלה | 129

סלט אנטריקוט חם שיפוד נתחי אנטריקוט
ושיפוד ירקות על הגריל עם סלט צ'ימיצ'ורי
מלא ירק | 88

קלמרי שרימפס קלמרי שרימפס בקרסט
תבלינים ,קרנץ' גרגירי כוסברה ,איולי לימון
וצ'יפוטלה | 72

קציצות טלה
על הגריל ,עם מטבוחה ,טחינה
וטורטיה לצד פלפל חריף מטוגן | 86

שרימפס פרובנסיאל שרימפס טייגר,
עגבניות שרי בחמאה ,שום ,יין וכוסברה | 78

פרגית ראס אל חנות
לצד ירקות בתנור וצ'יפס | 84

איקרה לבנה עם בצל סגול ופיתה | 28
אדממה עם לימון | 38
צ׳יפס | 33 / 25

הנקניקיה של אלן על מצע חצי פיתה שרופה
עם מטבוחה זילוף טחינה ,פטרוזיליה לצד
פלפל חריף מטוגן | 52
סביצ'ה סלמון קוביות סלמון ואבטיח,
בצל ירוק ,פטרוזיליה ,שמן זית ,לימון ,נענע
וגבינת פטה מעל | 56
נאצ'וס עם מטבל סלסה וגוואקמולי | 46
תוספת גבינת שמנת | 10

ליד הבירה

המבורגר ( 230גרם)
בשר בקר מובחר ,מוגש בלחמנייה
עם ירקות טריים ,רוטב צ'יפוטלה
וצ׳יפס | 76
תוספות :ביצת עין ( ,)7פטריות מטוגנות
( ,)7בצל מטוגן (,)7
גוואקמולי ( ,)7צ'דר ()9
אנטריקוט על הגריל ( 350גרם)
לצד תפו"א אפוי
ושעועית ירוקה | 136

זיתים מעורבים  /קוביות פטה  /שקדים
מלוחים | 22

pizza & pasta
פסטה ופיצות

כל הפיצות נעשות במקום

פפרדלה פסטו עגבניות וריקוטה פרסקה | 72
פיצה מרגריטה רוטב עגבניות ומוצרלה | 56
פיצה יוונית מוצרלה ,פטה ,רוטב עגבניות,
חציל קלוי וזיתי קלאמטה | 69

toasts
טוסטים
טוסט קלאסי
גבינה צהובה ,עגבניה וסלט ירוק | 52
טוסט יווני
גבינה פטה ,גבינה צהובה ,זיתי קלמטה,
זעתר וסלט ירוק | 56

פיצה שרימפס מוצרלה ,רוטב עגבניות,
שרימפס טייגר ,אננס וצ'ילי טרי | 78

סלט ניסואז חסה קיסר ,חסה סלנובה ,בצל
סגול ,שעועית ירוקה ,תפו"א ,קורנישונים,
מיקס עגבניות שרי ,שמן זית ,וינגרט הדרים,
רוטב קיסר ,ביצה רכה וטונה אורטיז | 56

drinks
שתיה קלה

פפסי | 13
פפסי מקס | 13
13 | 7UP
13 | 7UP DIET
מירנדה | 13
מים מינרלים | 12
אוויאן | 31
סאן פלגרינו | 16 / 28
מיץ תפוזים סחוט טרי | 18
מיץ גזר סחוט טרי | 18
לימונדה טבעי | 16
סיידר צלול | 14
נסטי אפרסק | 14
מיץ ענבים | 13
בירה שחורה | 16
משקה אנרגיה XL | 15

שתיה חמה

kids
ילדים
פסטה ברוטב עגבניות | 52
שניצלונים וצ'יפס | 56
נקניקיות וצ'יפס | 52

desserts
מנות אחרונות
עוגת ביסקוויטים ביסקוויטים ,שוקולד ,קרם
וניל ,שוקולד קריספי וציפוי עדין של גנאש
שוקולד חלב | 40
נמסיס קרמו שוקולד פרלינה חם ,כדור גלידת
וניל וטוויל שקדים | 40
עוגת גבינה ניו יורק וקולי פירות יער | 40
פבלובה זוגית קרם שוקולד לבן ,פירות
טרופיים ,סורבה תות ,סורבה מנגו קצפת
ורוטב דובדבני אמרנה | 64
אבטיח בעונה |  / 25תוספת בולגרית | 5

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 / 12
צ'אי לאטה | 18
סיידר חם | 24
סיידר חם יין | 36

אייס

עסקיות

ראשונה לבחירה:
חציל בסלסת נענע  /טחינה הר ברכה /
כרובית מטוגנת  /מרק היום (בעונה)

עיקרית לבחירה בעסקית  60ש"ח:
סלט ישראלי  /סלט עגבנית וטולום /
שניצלונים וצ'יפס  /נקניקיות וצ'יפס /
פסטה עגבניות

עיקרית לבחירה בעסקית  88ש"ח:
המבורגר  /פרגית ראס אל חנות  /פרפרדלה
עגבניות וריקוטה  /קבבוני טלה

יין לבן

יין אדום

ירדן סוביניון בלאן
יין מהסדרה הגבוהה של היקב .יין
מרענן וקל | 48 / 185

סירה גמלא "השמורה"
עסיסי ,קטיפתי וחלק | 45 / 170

ירדן גוורצטרמינר
מתקתק ,יין אלגנטי ומבוקש
במיוחד | 42 / 165
שרדונה "גמלא" רמת הגולן
עשיר בניחוחות ,מיושן בעץ אלון
צרפתי  4חודשים | 45 / 170
שאבלי בובייה
חמצמץ תפוחי ומרענן | 52 / 195
מאד האוס
סוביניון בלאן ניו זילנדי מרענן
ומהנה ,טרופיות נהדרת וסיומת
ארוכה | 45 / 170
ארגירוס אטלנטיס
יין לבן יבש ים תיכוני מהאי
סנטוריני ביוון.
נפלא למזג האויר הישראלי
ולאוכל המקומי | 48 / 185
שרדונה קצרין
עשיר ועוצמתי בטעמו ,מיושן
בעץ אלון צרפתי  9חודשים | 220
סנסר לה שאטו
ענבי סוביניון בלאן הגדלים בעמק
הלואר ,יין איכותי עם ניחוחות
אקזוטים | 220

יין מבעבע

לורן פרייה רוזה כשר
שמפניה | 580

בירות מהחבית

שמפניה מואט שנדון | 580

מיוחדים

מוגש כל השבוע משעה 16:00-12:00

wine

אמריקנו קר | 18
אייס קפה | 22
אייס לימונענע | 24
אייס לימונערק | 48
אייס פקאן | 28
קפה קר | 18

גולדסטאר שליש  /חצי | 34 / 29
הייניקן שליש  /חצי | 34 / 29
פאולנר שליש  /חצי | 34 / 30
מכבי שליש  /חצי | 28 / 21
קורונה בקבוק | 34
בריזר אבטיח | 32
בריזר אננס | 32

alcohol

קאווה מרקז דה
מוניסטרול | 34 / 129
ירדן בלאן דה בלאן | 220

שמפנייה מואט אייס | 820

גמלא השמורה קברנה מרלו
חיבור מאוזן ונכון בין קברנה
עוצמתי ומרלו מעודן | 45 / 170
בדג'רס קריק שירז קברנה
יין בגוף מאוזן וקטיפתי ,בעל
ארומה פירותית | 43 / 165
קברנה סוביניון ירדן רמת
הגולן קלסיקה מיושן  18חודשים
בחביות עץ אלון
צרפתי | 210
פטיט קסטל
ענבי קברנה סוביניון ,מרלו,
פטי ורדו ,מלבק וקברנה פרנק
מיושן  12חודשים | 240

יין רוזה
מינוטי  mרוזה שאטו
רוזה יוקרתי מחבל פרובנס
בצרפת ,קטיפתי ,רענן
וקליל | 45 / 170
קסטל רוזה
יקב ישראלי מהרי יהודה,
בציר מוקדם של ענבי מרלו,
מלבק ,וקברנה פרנק | 54 / 210
מירבל רוזה
רוזה יוקרתי יבש ,מרענן
ובעל מורכבות נהדרת.
בק'  750מ"ל | 285
בק' מגנום | 570
בק' דאבל מגנום | 1400

אפריטיף
ערק | 19 / 38
אוזו | 19 / 38
אוזו 23 / 46 | 12
קמפרי | 19 / 38
פרנו | 36
מרטיני | 35
אפרול | 40
טקילה
אולמקה | 22 / 44
קוארבו גולד | 23 / 46
פטרון | 40 / 80
ליקרים
מידורי | 20 / 40
בייליס | 19 / 38
קלואה | 19 / 38
דרמבוי | 20 / 40
מאליבו 20 / 40
סאוטרן קומפורט | 19 / 38
קוניאק
קורוואזיה 60 | vs
קורוואזיה 80 | vsop
קורוואזיה 150 | xo
הנסי 65 | vs
הנסי 119 | xo
ג'ין
ביפיטר | 39
בומביי | 44
מאנקי 68 | 47
רום
הוואנה קלאב 38 | 3
הוואנה קלאב 40 | 7
בקרדי אווקרט | 42
וויסקי
ג'יימסון | 19 / 39
ג׳יימסון בלאק ברל 26 / 52
בלאק לייבל | 26 / 52
מקאלן 39 / 78 | 12
ג'ק דניאלס | 26 / 52
ג'נטלמן ג'ק | 39 / 78
קפואים
ייגרמייסטר | 19 / 38
פיג'לינג | 19 / 38
וודקה
אבסולוט | 22 / 44
גרייגוס | 28 / 56
בלוגה | 33 / 66
ואן גוך אסאי | 21 / 42
ואן גוך אננס | 21 / 42

שתיה לבחירה :תפוזים  /לימונענע
מינימום הזמנה בסופשבוע 30 :ש"ח לסועד בישיבה בחול ו– 50ש"ח לסועד בישיבה במסעדה ובמרפסת

