morning menu
morning
בוקר גזוז | 68
שתי ביצים לבחירה
תוספות לביצים :עשבי תיבול ,בצל ,עגבניות
( ,)6פטה ( ,)6מוצרלה ( ,)6גאודה ( ,)6פטריות
( ,)6סלמון מעושן ()12
לצד הבוקר:
גבינת שמנת ,טונה ,גוואקמולי ,קוביות פטה,
טחינה ,ריבה ,חמאה וסלסלת לחמים טריים
לבחירה שתיה חמה  +מיץ טבעי
תוספת למיץ תפוזים  /גזר סחוט טרי | 5
הגדלה לקפה גדול | 4
מוזלי | 38
יוגורט ,פירות טריים ואקזוטיים,
גרנולה ,סילאן וטחינה גולמית
שקשוקת ים תיכון חדש | 64
שתי ביצים ,רוטב עגבניות ,פלפל ,בצל ושום
מוגש לצד סלט ירוק ,טחינה הר ברכה,
ומיני חלה.
שתיה חמה או מיץ טבעי
(תפוזים/גזר/לימונדה)
תפוזים או גזר סחוט טרי | 5
ג'חנון | 38
בתוספת ביצה קשה ,רסק עגבניות,
טחינה וזיתי קלמטה

entrées
ראשונות
פוקאצ'ת הבית | 26
מוגש עם שמן זית בלסמי

סלט ישראלי | 54
עגבניה ,מלפפון ,בצל סגול ,פטרוזיליה,
נענע וטחינה הר ברכה

חציל בסלסת נענע וטולום | 32
חציל שרוף ,ויניגרט מחומץ בן יין ,שמן זית,
נענע וגבינת טולום טורקית
חומוס ביתי קטן  /גדול | 38 / 26
טחינה ,שמן זית ,פטרוזיליה
ופיתה  /שתי פיתות
טחינה הר ברכה ופיתה | 24
איקרה לבנה עם בצל סגול ופיתה | 28
צ׳יפס | 33 / 25
פרחי כרובית מטוגנת | 36
על מצע של סלסה עגבניות עם טחינה
וצנוברים
סביצ'ה סלמון | 56
קוביות סלמון ואבטיח ,בצל ירוק ,פטרוזיליה,
שמן זית ,לימון ,נענע וגבינת פטה מעל
אדממה עם לימון | 38
קוביות פטה | 22

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

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

נקניקיות וצ'יפס | 52

drinks
שתיה קלה

סלט עגבניות וגבינת טולום | 58
מיקס עגבניות שרי ,בצל ,שמן זית ,בלסמי,
צנוברים וגבינת טולום
סלט יווני | 58
חסה סלנובה ,עגבניות ,מלפפונים ,פלפלים,
בצל סגול ,זיתי קלמטה ,פטה ועלי
אורגנו טריים
סלט ניסואז | 56
חסה קיסר ,חסה סלנובה ,בצל סגול ,שעועית
ירוקה ,תפו"א ,קורנישונים ,מיקס עגבניות
שרי ,שמן זית ,וינגרט הדרים ,רוטב קיסר,
ביצה רכה וטונה אורטיז

desserts
מנות אחרונות
עוגת ביסקוויטים | 40
ביסקוויטים ,שוקולד קרם וניל ,שוקולד,
קריספי וציפוי עדין של גנאש שוקולד חלב

מיקס זיתים | 22

קפה ומאפה קטן /גדול | 30 / 26

טוסטים

salads
סלטים

מבחר מאפים | 18
חמאה ,שוקולד ,קינמון  ,שקדים

toasts

drinks menu

נמסיס | 40
קרמו שוקולד פרלינה חם ,כדור גלידת וניל
וטוויל שקדים
עוגת גבינה ניו יורק וקולי פירות יער | 40
פבלובה זוגית | 64
קרם שוקולד לבן ,פירות טרופיים,
סורבה תות ,סורבה מנגו קצפת ורוטב
דובדבני אמרנה
אבטיח בעונה |  / 25תוספת פטה | 5

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

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

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

בירות מהחבית

גולדסטאר שליש  /חצי | 34 / 29
הייניקן שליש  /חצי | 34 / 29
פאולנר שליש  /חצי | 34 / 30
מכבי שליש  /חצי | 28 / 21
קורונה בקבוק | 34

cocktails

wine
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
קאווה מרקז דה
מוניסטרול | 34 / 129

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 18
חודשים 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

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

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

ירדן בלאן דה בלאן | 220
לורן פרייה רוזה כשר
שמפניה | 580

שמפניה מואט שנדון | 580
שמפנייה מואט אייס | 820

מיוחדים

בריזר אבטיח | 32
בריזר אננס | 32
מינימום הזמנה בסופשבוע 30 :ש"ח לסועד בישיבה בחול ו– 50ש"ח לסועד בישיבה במסעדה ובמרפסת

