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 ₪   38 - בגרילחציל 

 גבינת עיזים, עגבניות שרי, שמן בזיליקום וצנוברים בגריל עםחציל 

 ₪  40 - מאפה בירה וקממברט

 מאפה בירה, גבינת קממברט ונגיעות ריבת יין

     ₪   50 - מגש אנטיפסטי

 וסלטים עם פוקצ'ה מהטאבוןמבחר ירקות אפויים, מטבלים 

 ₪  62 - דניסקרפצ'יו 

 צנונית, צ'ילי, שמן זית, מוגש עם מקל פוקצ'ה, מלח, נענעכבוש בלימון,  ,פרוס דק דניספילה 

 ₪ 60  - פאי גבינת עיזים

 פאי פריך ממולא בגבינות קממברט, גאודה, תום וצ'דר, מוגש עם קאנל תאנה ואגוזים

 ₪  68/110 - פלטת גבינות

  ייןת עם לחם, חמאה וריבת ומוגשמבחר גבינות 

 ₪ 62 –רילטת סלמון 

 פילה סלמון בבישול איטי, קרם פרש, תפוח עץ, עירית, מלפפון, שמיר, גרידת לימון, סלרי, קאויאר סלמון, 

 מוגש עם פוקצ'ה

 ₪  18 - פוקצ'ה עשבי תיבול

 

 ₪  155 - לוקוספילה 

 פטריות, תרד, תפוחי אדמה עם טימין ורוטב קרם לימון מוגש עם דוקסל, לוקוס אפוי בתנור אבןפילה 

 ₪ 155 – פילה דניס

  פילה דניס מוגש עם ירקות קיץ, כופתאות פולנטה, רוטב בורדולייז וחמאת יין לבן

 ₪ 155 – פילה לברק "פפיטה"

 ותרד עטוף ואפוי בנייר, מוגש עם צ'ילי ופוקצ'ה פילה לברק, קרם פיטריות, שום, טימין

 ₪  135 -סלמון מעושן

 תפו"א ברוטב חרדל ותרדקרוטוני  מוגש עםבמעשנת היקב סלמון מעושן 

 ₪  102 -פיש וצ'יפס

 חזרת-חרדלפילה דג מטוגן, צ'יפס ואיולי 

 

 הפסט

 ₪  74 - ריזוטו פרימוורה

 , חמאה, בצל, יין ריזלינג, ציר ירקות, טימין, פטריות, תרד, גבינת פטה, אגוזי מלך, אורז ארבוריו

 פטרוזיליה, שמנת ופרמז'ן
 ₪   60 -רביולי גבינות אלפרדו

 פטריות, שום ורוטב שמנת ריזלינג

 ₪   49 -פטוצ'יני נפוליטנה

 רוטב עגבניות, בזיליקום, מוצרלה ועשבי תיבול

 ₪  80 -פוזילי 

ברוקולי, אפונה, תפוח עץ אפוי,בצל אדום, חמאה, ציר ירקות, ברוטב ארבע גבינות )גבינה פסטה פוזילי בעבודת יד, 

 כחולה, קממברט, גאודה,פרמז'ן(

 



 

 
 

 
 

 פיצה 
 אפויה על אבן בלהבה פתוחה בתנור עצים, בצק דק ופריך

 
 
 ₪  48 -מרגריטה 

 קלאסית, עם רוטב עגבניות טרי, מוצרלה באפלו ושמן בזיליקום

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

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

 ₪  48 -אדומה 
 סגול    בצלו פלפל חריףרוטב עגבניות, 

 ₪  60 -אנשובי 
 עגבניות ושמן בזיליקום, אנשובירוטב עגבניות, מוצרלה באפלו, 

 ₪  63 -חצ'פורי 
 ממולא בפטריות, ביצה רכה, תרד, מוצרלה באפלו, פרמזן ושמן כמהין

 
 סלטים

 ₪  60 -תשבי 
 ופירות העונהעלים ירוקים, מוצרלה באפלו, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, פטריות, אגוזי מלך 

 סילאן -ברוטב בלסמי  

 ₪  60 -עלים ירוקים ופירות יער 
 ממרח שעועית לבנה, תרד, שעועית ירוקה, חסה סלנובה, זוקיני, אספרגוס, בזיליקום, אנדיב, פירות יער, 

 לימון, מוגש עם פוקצ'ה בטאבון –דבש  -ברוטב חרדל 

 ₪ 60 –אורז שחור וג'ינג'ר 
ר לימון, , ברוטב ג'ינג'פלפלים, נענע, ג'ינג'ר, אננס, צ'ילי, לימון, בצל ירוק, כרוב, אורז שחור, תירס מתוקגזר, סלרי, 

 שמן שומשום

 ₪ 58 -פטוש 
 עגבניות, מלפפונים, עגבניות שרי, בצל סגול, גבינת פטה, סומק, זעתר, מוגש עם פוקצ'ה בטאבון

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

 ואספרגוס ברוטב חזרת וחרדל

 

 קינוחים 
 ₪  35-מגוון רחב של קינוחים מתוצרת הקונדיטוריה שלנו  להנאתכם

  ₪  37 -בתוספת כדור גלידה  
 ₪  10 -כדור גלידת ולרונה 

 

 

 

 

 שתייה קלה 
 ₪  8  -  מינרליים/ סודהמים  

 ₪  10  -  לימונדה/ לימונענע/ תפוזים/ סיידר תפוחים

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

 ₪  9/18  -  סן פלגרינו קטן/ גדול

 ₪  16  - בירה גולדסטאר

 ₪  16  –בירה הייניקן  

 ₪  18  -בירה טובורג 

 ₪  14  - בירה שחורה

 ₪   14  -  שוקו קר/ אייס קפה

 
 
 
 
 
 

 חמה ה  ישתי
 ₪  12/16  - הפוך רגיל/ גדול

 ₪  10/12  - אספרסו קצר/ כפול

 ₪  10/12  -  מקיאטו קצר/ כפול

 ₪ 12  -  נס קפה/ קפה פילטר/ אמריקנו

 ₪  14  -  נס קפה

 ₪  8  -  קפה שחור

 ₪   18  -  שוקולטה ולרונה

 ₪   10  -  דבשתה בטעמים/נענע/מקל קינמון/לימון/

 ₪   15/18  - תוספת ייןקינמון/סיידר תפוחים עם מקל  

 
 
 
 
 


