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חציל בגריל ₪ 38 -
חציל בגריל עם גבינת עיזים ,עגבניות שרי ,שמן בזיליקום וצנוברים

מאפה בירה וקממברט ₪ 40 -
מאפה בירה ,גבינת קממברט ונגיעות ריבת יין

מגש אנטיפסטי ₪ 50 -
מבחר ירקות אפויים וסלטים עם פוקצ'ה מהטאבון

קדירת ארטישוק ירושלמי עם גבינת פטה – ₪ 58
ארטישוק ירושלמי ,עגבניות ,בצל אדום ,בזיליקום ,טימין ,זיתים ירוקים ,צ'ילי ,שמן זית וגבינת פטה,
מוגש עם מקל פוקצ'ה

קרפצ'יו סלמון ₪ 62 -
פילה סלמון פרוס דק ,כבוש בלימון ,שמיר ,מלח ,סוכר ,ג'ין ,בזיליקום ,זרעי חרדל,
מוגש עם קרם פרש ומקל פקצ'ה

פאי גבינת עיזים ₪ 60 -
פאי פריך ממולא בגבינות קממברט ,גאודה ,תום וצ'דר ,מוגש עם קאנל תאנה ואגוזים

פלטת גבינות ₪ 68/110 -
מוגשת עם לחם ,חמאה וריבת יין

קונפי אבוקדו – טונה ₪ 60 -
אבוקדו ,בזיליקום ,בצל ,מנגו ,צ'ילי ,נענע ,קונפי טונה ,שמן זית ,רוטב סויה וליים ,מוגש עם לחם קלוי

פוקצ'ה עשבי תיבול ₪ 18 -
פילה טונה ₪ 160 -
פילה טונה צרובה ,על גרטן תפו"א וירוקים  ,עם רוטב ברנדי פלפל ירוק

בורקס פילה דניס ₪ 155 -
פילה דניס עטוף בבצק פילו עם פלפלים ,תפו"א ,בזיליקום ובצל ,מוגש עם מלפפון חמוץ וקרם זעפרן

סלמון מעושן₪ 135 -
סלמון מעושן במעשנת היקב מוגש עם קרוטוני תפו"א ברוטב חרדל ותרד

פיש וצ'יפס₪ 102 -
פילה דג מטוגן ,צ'יפס ואיולי חרדל-חזרת

ניוקי תפו"א ₪ 88 -
ניוקי עבודת יד ,חמאה ,בצל ,טימין ,פטריית מלך היער ,פטרוזיליה ,פרמז'ן ,פירה ארטישוק ירושלמי
ושמן כמהין

פסטה

רביולי גבינות אלפרדו₪ 60 -
פטריות ,שום ורוטב שמנת ריזלינג

פטוצ'יני נפוליטנה₪ 49 -
רוטב עגבניות ,בזיליקום ,מוצרלה ועשבי תיבול

פוזילי ₪ 80 -
פסטה פוזילי בעבודת יד ,כרובית ,אפונה ,עגבניות שרי ,בצל אדום ,חמאה ,ריזלינג ,ציר ירקות,
פטריית כמהין שחורה ,פרמז'ן

פיצה

אפויה על אבן בלהבה פתוחה בתנור עצים ,בצק דק ופריך

מרגריטה ₪ 48 -
קלאסית ,עם רוטב עגבניות טרי ,מוצרלה באפלו ושמן בזיליקום

פטריות ₪ 52 -
רוטב עגבניות ,מוצרלה באפלו ,פטריות ,עשבי תיבול ,שום ושמן בזיליקום

ביאנקה ₪ 52 -
רוטב בשמל ,ביצת רכה ,תרד וגבינת גאודה ,צ'ילי

אדומה ₪ 48 -
רוטב עגבניות ,פלפל חריף ובצל סגול

אנשובי ₪ 58 -
רוטב עגבניות ,מוצרלה באפלו ,אנשובי ,עגבניות ושמן בזיליקום

חצ'פורי ₪ 62 -
ממולא בפטריות ,ביצה רכה ,תרד ,מוצרלה באפלו ,פרמזן ושמן כמהין

סלטים

תשבי ₪ 60 -
עלים ירוקים ,מוצרלה באפלו ,עגבניות שרי ,עגבניות מיובשות ,פטריות ,אגוזי מלך ופירות העונה
ברוטב סילאן

קינואה וכרוב אדום ₪ 60 -
קינואה ,כרוב אדום ,טחינה,אגוזי מלך ,אגסים ,פטריות ,בצל ירוק ,נענע ,צנונית ועגבניות ,רוטב
פלפלים ומלפפון ,מוגש עם מקל פוקצ'ה

עלים של חורף ופטה ₪ 60 -
סלנובה ,עולש ,גבינת פטה ,לאבנה ,זוקיני ,צנונית ,ארטישוק ירושלמי ,וקדירת עדשים

טונה צרובה ₪ 68 -
טונה אדומה צרובה ,עגבניות שרי ,תפוח אדמה ,ביצה קשה ,זיתים שחורים ,בצל ,חסה
ואספרגוס ברוטב חזרת וחרדל

קינוחים

להנאתכם מגוון רחב של קינוחים מתוצרת הקונדיטוריה שלנו ₪ 35-
בתוספת כדור גלידה ₪ 37 -
כדור גלידת ולרונה ₪ 10 -

שתייה קלה
מים מינרליים /סודה ₪ 8 -

שתייה חמה

לימונדה /לימונענע /תפוזים /סיידר תפוחים ₪ 10 -

הפוך רגיל /גדול ₪ 12/16 -

קולה /דיאט קולה /זירו /ספרייט /דיאט ספרייט ₪ 12 -

אספרסו קצר /כפול ₪ 10/12 -

בקבוק מיץ סחוט טרי קשת בטעמים שונים ( 250מ"ל) –

מקיאטו קצר /כפול ₪ 10/12 -

₪ 18

נס קפה /קפה פילטר /אמריקנו ₪ 12 -

סיידר קר ₪ 10 -

נס קפה ₪ 14 -

סן פלגרינו קטן /גדול ₪ 9/18 -

קפה שחור ₪ 8 -

בירה גולדסטאר ₪ 16 -

שוקולטה ולרונה ₪ 18 -

בירה טובורג ₪ 18 -

תה בטעמים/נענע/מקל קינמון/לימון/דבש ₪ 10 -

בירה שחורה ₪ 14 -

סיידר תפוחים עם מקל קינמון/תוספת יין ₪ 15/18 -

 1/3ל' בירה אלכסנדר מהחבית ₪ 25 -
 1/2ל' בירה אלכסנדר מהחבית ₪ 32 -
שוקו קר /אייס קפה ₪ 14 -

