


פתיחים 
פוקצ'ת הבית | 26

 חציל שרוף 
 טחינת נענע, פלפל צ'ילי 

ופיסטוק קלוי  | 36

חומוס ביתי טחינה, שמן זית, פטרוזיליה 
עם פיתות | 24 / 38

טחינה הר ברכה עם פיתה  | 24
אדממה עם לימון | 38

נאצ׳וס עם סלסה וגוואקמולי  | 46

 אנשובי קרוסטיני איולי לימון, עגבניות 
מתובלות וזעתר | 30

 בטטה אפויה פונדו שורשים, 
בוטנים קלויים ופרמז'ן | 24

פרחי כרובית מטוגנת סלסה, עגבניות, 
נענע, פטרוזיליה וצנוברים | 26

צ׳יפס | 25 / 33

 סרדינים טוניסאיים בשמן זית, 
 קרקר, אריסה טוניסאית 

וזיתים מרוקאים | 46

קלמרי שרימפס קלמרי שרימפס בקרסט 
תבלינים, קרנץ' גרגירי כוסברה, איולי לימון 

וצ'יפוטלה | 72

שרימפס פרובנסאל שרימפס טייגר, 
 עגבניות שרי לחות וכוסברה בחמאה, 

שום ויין | 78

סביצ'ה סלמון ויניגרט יוזו, אננס טרי, 
 צ'ילי, בצל ירוק, כוסברה, שמן זית 

ושמנת חמוצה | 56

סיגרים בשר צנוברים, שאלוט, טחינה 
סילאן ואריסה | 54 

 הנקניקיות של אלן טלמור סלט 
 עגבניות, שום, פלפל מרוקאי, טחינה 

ומיני לאפה | 56

קרפצ'יו סינטה מיץ עגבניות, שברי 
מקדמיה, פרמז'ן וקריספי בטטה | 58

כל הפסטות שלנו הן תוצרת עבודת יד

פסטות 
רביולי כמהין פטריות שימאג'י ויער, 

שמנת ומעט פלפל שחור|  88

ריזוטו פטריות כמהין חמאה, יין בציר 
ירקות, פטריות שימאג'י ויער | 82 

 אניולוטי תרד וריקוטה 
שומר קונפי, ברוקולי, בזיליקום וחמאת 

עגבניות שרי | 78

 פפרדלה שרימפס ומרווה 
עגבניות שרי לחות, שום קונפי, צ׳ילי טרי, 

בזיליקום, ברוקומיני, ביסק וחמאה | 92

 טורטליני ברווז
ליים ודבש, בייקון אווז, אספרגוס ובטטה 

מקורמלת | 92

food menudrinks menu

salads

pasta

dessert

wine
סלטים

סלט ירקות קצוץ עגבניה, מלפפון, בצל 
סגול, פטרוזיליה, נענע וטחינה לבנה | 54

 סלט קפרזה מוצרלה די באפלו, 
 עגבניות שרי צבעוניות, שמן זית, 

בזיליקום ובלסמי | 54

 קיסר סטייל חזה עוף, חסה קיסר, 
אגוזי מלך, פרמזן וקרוטונים | 62 

 סלט יווני חסה סלנובה, עגבניות, 
 מלפפונים, פלפלים,פטה, זיתי קלמטה, 

עלי זעתר ובצל סגול | 54 

סלט ניסואז חסה, עגבניות שרי, שעועית 
 ירוקה, מלפפון כבוש, תפו"א באריסה 

וביצה קשה | 54 

סלט אנטריקוט חם שיפוד נתחי 
אנטריקוט ושיפוד ירקות על הגריל עם 

סלט צ'ימיצ'ורי מלא ירק | 82

 פילה לברק 
פילה לברק על הפלנצ'ה עם ירקות גינה מוקפצים ביין לבן ותפו"א אפוי | 118

 סלמון אפוי 
קרם שורשים, שום קונפי, אורגנו טרי, עגבניות לחות וחמאה | 92

 דניס שלם 
על הגריל תפו"א אפוי, ירקות פלנצ'ה ולימון חצוי | 110

 קסרול פירות ים 
שרימפס, סקאלופ, קלמרי, סרטן כחול, ביסק ובזיליקום | 129

 קציצות טלה 
 על הגריל, סלט מרוקאי עגבניות ופלפל חריף, פטרוזיליה, 

טחינה וטורטייה | 78

 פרגית ראס אל חנות
ירקות בתנור, משוויה, פלפל חריף וצ'יפס | 78

 קוסקוס פירות ים 
 קוסקוס ביתי, קלאמרי, שרימפס, מולים, 

סקאלופ בציר סרטנים וחמאה | 129

 המבורגר )230 גרם( 
 בשר בקר מובחר שנטחן במקום ונצלה על הפלנצ'ה, 

מוגש בלחמנייה עם ירקות טריים ורוטב צ'יפוטלה. מוגש עם צ׳יפס | 72

 אמריקן בורגר )300 גרם( 
 גבינת צ'דר, גבינת לה גרוואיר שווצרית, בייקון אמריקאי, 

פטריות פורטובלו וביצת עין. מוגש עם צ׳יפס | 92

 נתח קצבים )240 גרם( 
קרם שורשים, אספרגוס, צ'ילי ועגבנייה צלויה | 132

כל הפיצות נעשות במקום

פיצה מרגריטה רוטב עגבניות ומוצרלה  | 56

 פיצה יוונית רוטב עגבניות, מוצרלה, פטה, 
חציל קלוי וזיתי קלאמטה | 69

 פיצה אווז רוטב עגבניות, חזה אווז, 
מוצרלה ורוקט | 78

 פיצה שרימפס רוטב עגבניות, טייגר שרימפס, 
אספרגוס, צ'ילי טרי ומוצרלה | 78

שתיה 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

שתיה חמה 
קפה הפוך | 12 \ 16
קפה שחור | 10 \ 12

אספרסוקצר \ כפול |  9 \ 12
מקיאטו קצר\כפול | 10 \ 12

אמריקנו | 12 \ 14
נס קפה \ נס על חלב | 12 \ 16

שוקו חם \ קר | 16
 תה \ תה נענע | 14

צלחת עוגיות | 15

 אייס 
 אייס קפה | 22

 אייס לימונענע גרוס | 24 
קפה קר | 18

יין לבן
 רואוסונ'ס רטריט שרדונה 

אוסטרליה | 42 / 165

 שרדונה "גמלא" רמת הגולן
 עשיר בניחוחות, 

 מיושן בעץ אלון צרפתי 
6 חודשים | 45 / 175

 שאבלי בובייה
חמצמץ, תפוחי ורענן | 52 / 195 

 סנסר לה שאטו
ענבי סוביניון בלאן הגדלים 

בעמק הלואר, יין איכותי עם 
ניחוחות אקזוטים |  220 

 גוורצטרמינר בלו נאן 
 מתקתק עם ניחוח הדרים 

וליצ'י |  39 / 149 

 קרייזי לייף פינו גריג'יו ריבנר
 יין חצי יבש פרש ופרחוני 

לקיץ |  39 / 149

 מטואה סוביניון בלאן מלברו
 יין ניוזילנדי, המתאפיין בניחוחות 

 של פירות טרופיים, בחך רענן 
ומינראלי | 52 / 220

 שרדונה קצרין
עשיר ועוצמתי בטעמו, מיושן 

בעץ אלון צרפתי 9 חודשים |  220

יין אדום
 בדג'רס קריק שירז קברנה

 יין בגוף מאוזן וקטיפתי, 
 בעל ארומות של פירות יער 

שחורים | 45 / 165

 סירה גמלא "השמורה" 
עסיסי, קטיפתי וחלק |  52 / 210 

 קברנה סוביניון ירדן 
 רמת הגולן

קלאסיקה, מיושן 18 
חודשים בחביות עץ אלון 

צרפתי | 215

 פטיט קסטל
 petit castel jerusalem 

שילוב של ענבי קברנה סוביניון, 
מרלו, פטי ורדו, מלבק וקברנה 
פרנק מיושן 12 חודשים | 240 

יין רוזה
 שאטו מינוטי  אמ רוזה 

רוזה יוקרתי , מחבל פרובונס 
שבצרפת, בעל חך קטיפתי, 

רענן וקליל  | 45 / 165

 קסטל רוזה 
210 / 54 | rose castel

יין מבעבע
 קאווה מרקז דה 

מוניסטרול | 34 / 129

 למברוסקו 
לבן \ אדום | 34 / 129 

 שמפניה לורן פרייה 
רוזה כשר | 480 

שמפניה מואט ושנדון | 480

main dishes

pizza

kids

 פסטה רדיטורי 
רוטב עגבניות ובזיליקום | 48 

שניצלונים וצ'יפס | 52 

נקניקיות וצ'יפס | 48 

מנות אחרונות
עוגת ביסקוויטים ורוטב שוקולד | 40

 מעדן שוקולד נמסיס שוקולד פרלינה, 
מוס קקאו, גלייז טופי וגלידת קרמל | 40

עוגת גבינה קרם פרש וקולי פירות יער | 40

 פבלובה זוגית אייריש קרים, פירות טרופיים, 
סורבה תות שדה ורוטב דובדבני אמרנה | 64

אבטיח בעונה | 25 / תוספת בולגרית | 5

מיוחדים 
בריזר אבטיח | 32 

בריזר אננס | 32

בירות מהחבית
גולדסטאר | 28 / 33 

היינקן | 28 / 33 
פאולנר | 28 / 33

מכבי | 21 / 28
קורונה בקבוק | 32

ליד הבירה
 שקדים מלוחים | 20 
 זיתים מעורבים | 20

קוביות פטה | 20

toasts

טוסטים
 טוסט קלאסי, 

גבינה צהובה, עגבניה וסלט ירוק | 52 

טוסט בולגרית גבינה בולגרית, גבינה 
צהובה, זיתי קלמטה, זעתר וסלט אישי | 56

panini

י נ י פאנ
 פאניני אנטיפסטי )אופציה לטבעוני( 

 ירקות אפויים, פרמזן, זיתי קלמטה, 
פסטו, עלי רוקולה וצ'יפס | 56

פאניני חזה אווז מעושן, ממרח 
צ'יפוטלה, עלי רוקולה מלפפון כבוש 

וצ'יפס | 56


