THE MENU

DRINKS

תפריט אוכל

שתייה

עיקריות

ראשונות
לחם הבית ומטבלים
סלט עשבי תיבול

חמוציות ,אגוזים ,יוזו ,רכז רימונים ולדר

סלט לבבות חסה

ויניגרט בלסמי תאנים

סלט גרקו

קרם חציל ,חציל קלוי ,מלפפון ירוק ,עגבניות שרי,
בצל סגול ,זיתי קלמטה וגבינת פטה

סלט עוף/טופו אסייאתי

מלפפון ,בצל ירוק ,ג'ינג'ר ,שום ,צ'ילי ,כוסברה,
סויה ושמן שומשום

כרובית בציפוי פריך

על קרם גבינה כחולה וחלפיניו

סביצ'ה דג ים

עגבניות שרי ,אננס טרי ,צנונית,
בצל סגול ,שמן זית ומיץ לימון

טרטר סלמון קאריבי

ברוטב אננס ,קרם קוקוס ,צ'יפוטלה,
כוסברה ,טוביקו וליים

בייבי קלמארי שלם

מילוי שרימפס קצוץ ,בייקון וגבינת מנצ'גו
על מצע קרם כרובית

פופקורן שרימפס
ברוטב אבאנרו ליים

טרין כבד עוף

דלעת מסוכרת וטוסט בריוש

סלט קרפצ'יו בקר

על מצע קולורבי ,טוויל פרמז'ן ורוטב הדרים

טרטר פילה בקר

צלפים ,שאלוט ,חלמון שליו  ,שמן כמהין,
חזרת לבנה וחרדל דיז'ון

רביולי שרימפס וריקוטה

תוצרת בית ברוטב ביסק פירות ים

₪ 16
₪ 27

ניוקי כמהין

שמנת ,גבינת פרמז'ן וערמונים

פסטה פפרדלה פרימוורה
מולים וצ'יפס

₪ 82

שמנת ,רוקפור וטרגון

₪ 29

קסוואלה דל מאר

סרטנים ,ג'מבו שרימפס ,קלמארי
ומולים ברוטב פירי פירי וקרעי לחם

₪ 38

ספרייט/דיאט
₪ 58

חמאת מרווה ויין לבן

₪ 25

₪ 62

₪ 96

דג היום

שאל את המלצר

₪ 32

המבורגר בקר  300גרם

₪ 47

פרגיות בקארי

₪ 48

טבעות בצל בטמפורה

יוגורט ,קרם קוקוס,אננס ,חמאת בוטנים ואורז קוקוס

אוסבוקו לבן בבישול ארוך

יין אדום ,מולאסה ,רוזמרין וירקות שורש

לחי בקר וריזוטו
₪ 38

בציר פטריות פורצ'יני

ספייריבס לבן

ברביקיו יפני ופאפאס

₪ 59
₪ 39

ויל פיקטה

נתחי פילה עגל במחית חמאה לימונית,
צלפים ויין לבן לצד שעועית ירוקה

שאטו בריון
₪ 52

פילה בקר  250גרם וקרם טרטופו לצד תפו"א

אנטריקוט  300גרם
₪ 53

₪ 42

שום קונפי ומח עצם לצד שעועית ירוקה

קולה/דיאט/זירו

11

₪ 59

11

נסטי אפרסק

12

סודה

11

סן–פלגרינו קטן/גדול

22/11

תפוזים/לימונדה

12

אשכולית/אדומה

12

לף בלונד/בראון

27

גולדסטאר

25

₪ 64
₪ 72

בירות מהחבית

₪ 72
₪ 82
₪ 77

שליש

חצי

טובורג אדום

25

29

קרלסברג

25

29

גינס
₪ 120
₪ 128

27

32

קוואנטום

27

31

מונשיין

27

31

מאסטרס

27

31

WE
LOVE
TO

SHARE
EVERYTHING

