
מסעדה כפרית בהרים

חציל בטאבון מוגש בליווי טחינה בייתיֿת, עגבניות, רוטב פלפלים ושמן זית ...................................................................................................... 39 ₪
 ₪  42 בייתית ........................................................................................................  בעשייה  קונפיטורות  עם  מוגש  ברוסקטה  בליווי  עוף  כבדי  פטה 
 ₪  44  ....................................................................................................... כבוש  וכרוב  דיז'ון  חרדל  בליווי  אמריקאי  דרום  צ'וריסו  יח'   2 צ'וריסו 
 ₪  54  ............................................................................................................................................................ יער  פירות  ברוטב  מקורמל  מולארד  חזה 
מיקס פטריות בטאבון  פטריות יער, פורטבלה ושמפיניון ברוטב טריאקי, מירין ושומשום .................................................................................. 42 ₪
 ₪ 59/32 צ'ילי כנפי עוף כנפיים ברוטב מתקתק חצי קילו / קילו .............................................................................................................................. 
   ₪  42  ....................................................................................................................................... גולמית  טחינה  בזילוף  מטוגנת  כרובית  כרובית  פרחי 
צמד סיגרים במילוי בשר כבש ועגל קצוצים, אריסה ולימון כבוש )פיקנטי( ................................................................................................... 42 ₪ 

סלט הענק הירוק מיקס חסות, עלי בייבי, שעועית ירוקה, עגבניות שרי, מלפפון, גזר, בצל אדום, צנונית וקרוטונים ברוטב וינגרט ...... 52 ₪ 
סלט הכפר ביצה קשה, עגבניות חממה, מלפפון, בצל אדום ונענע טריים קצוצים דק בתיבול שמן זית, לימון, בזילוף טחינה גולמית ..... 48 ₪

פותחים את התיאבון

קורדון בלו חזה אווז מעושן ופטריות מוקפצות, במעטפת חזה עוף בציפוי פריך ................................................................................................... 99  ₪
₪  95  .................................................................................................................... עין  ביצת  עם/בלי  פריך  בציפוי  מיושן  סינטה  נתח  סינטה  שניצל 
₪ 79  ............................................................................................................................................. תיבול  עשבי   / מתוק  תאילנדי  ברוטב  פרגית  סטייק 
₪ 85 וחזה עוף בליווי בצל, כוסברה וטחינה )חריף( ............................................................................................  סינטה, כבדי עוף  שלנו  המעורב 
פיצ'ונקה כבדי עוף מוקפצים ברוטב יין אדום מתקתק, אגסים וערמונים על מצע פירה תפוח אדמה ובטטה, חלת בצל וקונפיטורת שרי ............. 72 ₪
סינייה תבשיל טחינה, קבב כבש וחציל בלאדי, עטופים בפוקצ'ה, עשוי בטאבון ................................................................................................ 85 ₪ 
₪ 79 קבב כבש ירושלמי קבב ביתי מוגש על מיני פוקאצ'ה בליווי טחינה ועגבניות צלויות .................................................................................... 
סטייק אנטריקוט 330 גרם של נתח אנטריקוט מובחר ומיושן .............................................................................................................................. 139 ₪
שיפוד הקצב נתח קצבים משוייש מוגש בליווי ירקות צלויים ............................................................................................................................... 89 ₪
פילה ספייר ריבס 3 מדליונים על מצע פירה ברוטב יין מתקתק ........................................................................................................................... 139 ₪
חווית בשרים כפרית שיפוד אנטריקוט, מדליון פילה ספייר ריבס, צ'וריסו, קבב כבש וסטייק פרגית ........................................................... 149 ₪
₪  89  ............................................................................................................................. ופסטו  קונפי  שום  ברוטב  בגריל,  עשוי  נורווגי  סלמון  פילה 
₪ 99 מדורה ............................................................................................................  אדמה  תפוח  מצע  על  כבוש  לימון  ברוטב  מהטאבון  דניס  פילה 
 ₪ 54 נודלס צמחוני פלפל, בצל, גזר ונבטים מוקפצים עם אטריות ברוטב אסייאתי ................................................................................................ 

לעצם העניין

מהגינה שלנו

₪ 68  ........................... מטוגן  בצל  עם/בלי  בלחמניה  מוגש  במקום,  טחון  טרי  בשר  גרם   300 המבורגר 
 ₪ 64  .............. ומיונז כפרי  סטייק סנדוויץ' פרוסות סינטה על הפלאנצ'ה עם בצל מטוגן, חרדל דיז'ון 
צ'יקן סנדווויץ' חזה עוף עשוי בגריל, מוגש בליווי בצל מטוגן, מיונז ופסטו ביתי ............................. 58 ₪ 

*הכריכים מוגשים עם ירקות טריים וצ'יפס

רוטב ספרדי חריף )מומלץ( .......... 4 ₪
₪ 6  .............................. נוזלית  ביצת עין 
פטריית פורטובלה ......................... 12 ₪ 
 ₪  14  .......................... מעושן  אווז  חזה 

ההמבורגרמשהו טוב באמצע על

ממרח זיתים, פסטו, עגבניות מיובשות, פלפלים קלויים, חצילים קלויים, טחינה - 5 ₪

צ'יפס, פוטטו'ס, פירה תפוח אדמה ובטטה, סלט ירקות אישי, אורז אושפלאו.
תוספות לבחירה

מהטאבון

מנות ילדים

תוספות

 ₪  32  .................................................................................................................................................................... וזעתר  זית  שמן  שום,  רגילה  פוקאצ'ה 
  ₪  38  ................................................................................................................................. מיובשות  ועגבניות  פסטו  זיתים,  ממרחים  טריו  פוקאצ'ה 
 ₪  38 ושום  ..................................................................................................................................................  ברוטב טריאקי  פוקאצ'ה פלפלים קלויים 
₪ 46 פוקאצ'ה סביח חציל קלוי, ביצה קשה, טחינה ופטרוזיליה ................................................................................................................................. 
 ₪  52  ...................................................................................................................................................................... ופלפלים  בשר  ראגו  במילוי  קלצונה 

 ₪  48  ....................................................................................................................................................................................... צ'יפס  בתוספת  שניצלונים 
המבורגר 150 גר' בתוספת צ'יפס ............................................................................................................................................................................... 48 ₪  



מים בטעם תפוח ........................................ 12 ₪
מים מינרלים ................................................ 10 ₪
₪ 13 ..................... ZERO /  קולה/ דיאט קולה
₪  13  .......................................  ZERO ספרייט / 
₪  11  ....................................................... תפוזים 
₪  11  ..................................................... לימונדה 
₪  11  .................................................. אשכוליות 
₪ 11  ......................................................... ענבים 
₪  14  ............................................ אפרסק  נסטי 
₪ 10 סודה ........................................................... 
₪  36  ............................ תפוזים/לימונדה  קנקן 

משקאות   חמים

₪  8  ............................ /  ארוך  קצר   אספרסו 
אספרסו כפול ............................................ 11 ₪
הפוך קטן   (חלב סויה( ............................. 12 ₪
₪ 14  ............................... הפוך גדול   חלב סויה 
אמריקנו  ..................................................... 11 ₪
₪ 11  .................................................... נענע  תה 

בירות   מהחבית          1/2                      1/3 

טובורג   ....................... 31 ₪   ......................... 27 ₪

בירות   בקבוק

סטלה ............................................................ 27 ₪
קרלסברג ...................................................... 23 ₪
לף בראון ........................................................ 27 ₪
קורונה  ........................................................... 28 ₪
בירה מאלט .................................................. 20 ₪

מרטיני ביאנק .............................................. 24 ₪
קמפרי........................................................... 32 ₪

וודקה
אבסולוט ..................................................... 34 ₪
אבסולוט בטעמים ..................................... 36 ₪
₪ 32  ..................................................... סמירנוף 

ג'ין
גורדון  ............................................................ 35 ₪

רום
רום ביפיטר  .................................................. 28 ₪

טקילה
טקילה קווארוו  ............................................ 32 ₪

אניס
עראק  ............................................................ 21 ₪
סמבוקה   מולינארי    ........................................ 26 ₪

וויסקי
ג'יימסון  ........................................................ 36 ₪
ג'ק דניאלס    ................................................. 47 ₪
ג'וני ווקר אדום    ............................................ 37 ₪
ג'וני ווקר שחור    ........................................... 50 ₪
₪ 29 גראנטס ........................................................ 
₪ 37 בושמילס    .................................................... 
שיבס    ........................................................... 52 ₪

דז'סטיף
פידג ' ............................................................. 21 ₪
תוספת מיץ    .................................................... 9 ₪
שנפס בטעמים    ............................................. 24 ₪

אלכוהול / אפרטיףשתיה   קלה

מסעדה כפרית בהרים


