
פותחים שולחן

חציל שרוף באש טחינה, סומק, רסק עגבניות, פלפל חריף, פטרוזיליה, צנונית, בצל סגול ושמן אורגנו  // 44
 

קציצות פרסה ותפו''א   איולי חרדל, שמיר, פטרוזיליה, סלרי ובצל  // 44

רביולי סלק קינואה שחורה, רכז רימונים, טחינה, קשיו, נענע, בצל ומיקרו בזיליקום // 48

סלט אנדיב  לבבות חסה, אנדיב, רוקט, סלרי, בצל ירוק, תפוח גרנד סמית, אגוזים, צנונית, קינואה אדומה וויניגרט חרדל  // 48

סלט עגבניות עגבניות, בצל ירוק, בצל סגול, זיתי קלמטה, פלפל חריף, צנונית, בזיליקום, שעועית בובס וקרוטונים // 48

אספרגוס על הגריל  קרם כרובית, פירורי לחם, ביצה 6 דקות, טפנד זיתים ושמן כמהין // 58

קרפצ'יו סינטה  שמן זית, בלסמי מצומם, איולי בזיליקום,בצל סגול צנונית, רוקט וקרוטונים  // 56

כבד קצוץ  קרם בצל, סילאן, קורנישונים, אגוזי מלך וברוסקטה // 48

גלדי בצל בשר טלה, טחינה גולמית, סילאן, עדשים שחורות, סלרי, בצל סגול, כוסברה ושקדים // 58

בורקס ארטישוק ירושלמי ופטריות  טחינה, עגבניות, זיתי קלמטה, רוקט, בצל ירוק, בצל סגול וקורנישונים  // 42

ביצת הפתעה ביצה 6 דקות מצופת בפירורי לחם על איולי סלר, רוקט, שרי, בצל ירוק, קורנישונים, בצל סגול, זיתי קלמטה  // 32

מרק שעועית לבנה ערמונים וכמהין  // 42

לחם שאור  //  18 

ניוקי / פסטה / ריזוטו

רוטלו בשר ופטריות ברוטב ציר בקר, פורטבלו וברוקולי // 56

ריזוטו פטריות וערמונים מוגש עם בטטה, שקדים, אפונה וויניגרט כמהין // 68

ניוקי פילה בקר נתחי פילה בקר פטריות שימג’י, גזר צבעוני, אספרגוס, שאלוט, יין אדום וציר בקר  // 118



מהים

פילה סלמון  קרם תפו"א, בצל, פטריות, שעועית ירוקה, שקדים, נענע, צילי אדום וקרמל הדרים  // 108

 דג שלם בתנור עגבניות, לימון, זוקיני, בטטה צלויה, פטרוזיליה ונענע // ...

פילה דג ים  קרם חציל, ברוקולי, מנגולד, שעועית ירוקה, סלסת עגבניות וקלמטה   // ...

סביצ'ה דג ים  אבוקדו , עגבניות מרוסקות, טפנד זיתים, פלפל חריף וכוסברה  // 56

טרטר דג ים  מוגש עם שעועית ירוקה, מלפפון, בצל ירוק, בצל סגול, נענע ושומשום // 58

מהיבשה

תבשיל שפונדרה 7 שעות  שעועית לבנה, פטריות, דלעת, בצל ושעועית ירוקה  // 110

סקלופיני חזה עוף  יין לבן, ארטישוק לה רומנה, שעועית בובס, עגבניות ופטרוזיליה  //  88

פילה בקר בציר עגל מצומצם, פטריות שימג'י, טימין, גזרים צבעוניים, בצלי שאלוט, ברוקולי ואפונה // 165

פרגיות רוסט דלעת, בצלים צרובים, קונפי שום, מנגולד, ציר עוף וסילאן   // 92

נתח קצבים קרם תפו"א, שאלוט, שום קונפי, גזר, אספרגוס וקרמל הדרים  // 125

שוק אווז בצל צרוב, שום, גזר צבעוני, ערמונים, שעועית ירוקה ורוטב יין  // 118

צוואר טלה  צוואר על עצם, שאלוט, גזר, ארטישוק ירושלמי, אפונה ברוטב פורצ’יני ויין אדום  // 156



יינות לבנים

רמת הגולן, ירדן,  סובניון בלאן 

רמת הגולן, ירדן, שרדונה קצרין

רמת הגולן, ירדן, שרדונה

“C” יקב קסטל שרדונה

גבעות, מחול בלבן                                                                                  

גבעות, קברנה שרדונה    

שבלי                                                                                                      

גליל ויוניה                                                                                              

נטופה, לאטור לבן

יקב ברקן, אסמבלאז', עלמון ויוניה

נטופה לאטור   

178

280

189

255

192

187

189

159

159

159

159

יינות מבעבעים

רמת הגולן, ירדן, בלאן דה בלאן

רמת הגולן, גמלא השמורה, ברוט

350

254

יין קינוח

24k גת שומרון

נטופה, רובי-פורטו

42/280

36/256



יינות אדומים

יקב רמת הגולן 
יקב רמת הגולן מהיקבים הגדולים ביותר בארץ. ידועים כפורצי הדרך של יינות האיכות בישראל.

מייצרים יין  אלגנטי, ומאוד נעים לחך. היקב ידוע בשל היכולת לייצר יינות צעירים מאוד אך באותה הנשימה 

גם יינות מתיישנים מהשורה הראשונה.

ירדן, קברנה סוביניון 2012

ירדן, מרלו 2012

ירדן, סירה 2012

ירדן, מלבק 2012

ירדן, רום 2012

257

247

354

360

880

יקב הרי הגליל 
האדמה, האקלים, פסיפס הכרמים... חבל ארץ פראי בלבו ממוקם יקב הרי גליל. בין מסורת 

וטכנולוגיה טמון סוד היין האיכותי - יצירה של חקלאות, תעשייה ותיירות המעניקים טעם מיוחד ליינות יקב הרי גליל.

יראון 2012

מירון 2011

225

211



יקב פלאם 

יקב פלאם השוכן בלב השפלה יוצר יינות ממיטב כרמי השפלה. 

היקב נודע בשל האיכות חסרת הפשרות ומורכבות היינות.

קלאסיקו 2013

סירה רזרב 2012

קברנה סובניון רזרב 2012

מרלו רזרב 2012

211

288

318

318

יקב גבעות 

יקב גבעות הוא יקב בוטיק משפחתי, המייצר יינות אלגנטיים ומדויקים.

היקב מצליח להציג  את הטרואר האופטימלי לתוצרת השומרון.

גופנה, קברנה סוביניון 2012.

מצדה 2012 (קברנה סוביניון, מרלו ופטיט ורדו)

245

360
יין הדגל של היקב, זכה במדליות זהב בתחרויות רבות בארץ ובעולם. 

יקב סגל

יקב סגל הוא יקב בוטיק משפחתי המייצר יינות איכותם ממבחר כרמים ברחבי הארץ.

היקב ידוע באיכות חסרת פשרות וביינות עמוקים ועצמתיים.

.
450סגל לא מסונן, קברנה סוביניון 2011



יקב נטופה
 זני הענבים הים תיכוניים והתאמתם המושלמת לטרואר של כרמי יקב נטופה שבגליל התחתון 

מביאים ליצירת יינות איכות אלגנטיים, בסגנון העולם הישן, המתאפיינים בגוף מעודן, 

בעלי ניחוחות וטעמים מורכבים

178לאטור אדום 2012 (סירה, מורבדר. 13 חודשים בחבית)

יקב קסטל 

מוותיקי היקבים באזור ירושלים ומהמפורסמים שבהם.

יקבי קסטל מייצרים שנה אחר שנה יינות איכות המופצים בכל העולם.

.

פטיט קסטל 2013 (קברנה סוביניון, מרלו, פטיט ורדו) 

גראנד ואן 2013 (קברנה סוביניון, מרלו, פטיט ורדו)

238

450

יקב הר אודם

היקב הצפוני ביותר בארץ, יקב בוטיק קטן המייצר מספר מוגבל של בקבוקים בשנה. יינות היקב הם תוצר מובהק 

של העולם החדש, היין מלא בארומות המתאימות לטרואר המורכב והמיוחד של רמת הגולן.

וולקניק, קברנה סוביניון 2013.

רזרב, סירה 2012

קברנה סוביניון 2011 רזרב

211

255

275



יקב צרעה
יקב צרעה הוקם בשנת 1993 ע"י רוני ג'יימס, חלוץ יינות הטרואר בישראל. יינות יקב צרעה מיוצרים 

אך ורק מענבים אשר גודלו וטופחו בכרמי היקב. יינות אלה מבטאים נאמנה את הטרואר הייחודי לכל

כרם ובציר, והם נקראים על שם הכרם מקור מוצאם. בנוסף, מייצר היקב יין אזורי בשם הרי יהודה, 

ויין דגל "מיסטי הילס" המופק מחלקות מובחרות ובשנות בציר מיוחדות בלבד.

הרי יהודה אדום                                                                                                                      

אזור גידול: הרי יהודה. 

זני ענבים:  קברנה סוביניון, מרלו סירה ומעט פטיט ורדו

תהליך ייצור: היין התיישן כשנה בחביות עץ אלון צרפתי

252

שורש  אדום                     

אזור גידול: מקור הענבים של יין זה הינו מחלקות "מאובנים" ו"מפתח" שבכרם שורש. 

זני ענבים: 46% קברנה סוביניון, 43% סירה וכן 11% פטיט ורדו 

תהליך ייצור: היין התיישן בחביות עץ אלון צרפתי לתקופה של כ 16 חודשים 

330



יינות מרתף

יקב רמת הגולן

ירדן מרלו 2001                                                                                   

ירדן, מרלו 2009                                                                                  

ירדן, סירה 2006                                                                                  

ירדן, פינו נואר 2003                                                                             

ירדן, קצרין 2011                                                                                  

יקב יחידני

ירדן, סירה, מורדות אביטל 2007                                                           

ירדן, מרלו, כרם אורגני 2011                                                                

ירדן, רום 2012

יקב גליל

מירון 2007 (סירה, פטיט ורדו, קברנה סובניון)                                        

יקב ברקן

ברקן, סופריור פינוטאז 2008                                                                

ברקן, סופריור קברנה סובניון 2010/2011                                           

אלטיטיוד                                                                                            

יקב גבעות

גבעות, מצדה פינו נואר 2012                                                                

יקב גת שומרון

גב שומרון, מרלו 2009                                                                         

יקב מוני

מוני, דילילה 2009                                                                               

מוני, שמשון 2011                                                                               

ירדן, מרלו 2007                                                                                

ירדן, מרלו 2008                                                                                

פטיט קסטל 2013                                                                                

680

454

480

554

780

680

445

880

654

545

345/420

330

520

370

360

450

1,185

1,045

580

מגנומים



 

 

 

 FINGER FOOD–תפריט קוקטייל

 

 מנות : 5לבחירתך 

 קציצות פראסה 

 חציל מעושן בטחינה וסילאן 

 טרטר דג ים על ברוסקטה 

 סביצ'ה דג ים על ברוסקטה 

 כרישה צלוייה ביין, איולי חרדל ושמיר 

 בטטות צלויות עם דבש ורוזמרין 

 דפי אורז ממולאים עם נגיעות קרמל הדרים 
  ירקות 

 דג וירק 

  וירקעוף 

 סיגר בשר טלה, טחינה ולימון כבוש 

 חציל מעושן בטחינה על ברוסקטה 

 ,איולי צלפים וחרדל על ברוסקטהרוסטביף 

 טרטר בקר על ברוסקטה 

 דלעת צלויה עם זרעי שומר, טחינה גולמית וסילאן 

 מלפפון, אבוקדו וכוסברה 

 שומר צלוי, תפוזים, אניס וצ'ילי 

 ועגבניות על ברוסקטה שעועית לבנה, זיתי קלמטה 

 ארטישוק, פלפלים ואיולי אנשובי על ברוסקטה 

 אנדיב ממולא בויניגרט דבש לימון 

 קרפצ'יו סינטה 

 בצלים ממולאים 

 

 

 

 



 

 קינוחים: 3לבחירתך 

 סופלהשוקולדאפויבמקום  - סופלהשוקולדחם . 

 וקרם פירות יער, חלווה, פילו בצק – קוקוס פטיסייר 

 יער פירותו, פטיסיירקרם , שוקולד שטורייזל – שוקולטה טרטופו 

 סורבה 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 שרינג - שולחן מרכז הגשה תפריט   

 

 

 על השולחן

 לחם שאור, מטבלים 

 

 לבחירה( 4)  מנות ראשונות

 

     ירקות העונה קלויים        -אנטיפסטי 

    שמן אורגנוו חריף פלפל, עגבניות רסק, סומק, טחינה        - קלוי חציל 

       שקדים ,אגוזים ,רוקט ,בזיליקום ,ירוקצל ב ,תפוח גרנד סמית  ,אנדיב ,חסהלבבות   -ירוקאנדיב / סלט , 

  חרדל  יניגרוו צנוניתקינואה אדומה  , סלרי

    שעועית בובס וקרוטונים.  ,בזיליקום  צנונית ,חריף פלפל, קלמטה זיתי ,עגבניותמיני    - עגבניות סלט 

    בוטנים וויניגרט אסיאתיוסברה, כבזיליקום ,נענע ,נבטים ,ירוק בצל ,סגול בצל ,סלרי ,גזר - שורש ירקות סלט , 

    ירוקה שעועית, בזיליקום, ארטישוק ,בצל ,זיתים ,עגבניות  - קר פסטה סלט 

    וקרוטונים רוקט, צנונית, סגול בצל, בזיליקום איולי ,בלסמי   - סינטה יו'צקרפ.  

    וכוסברה חריף פלפל, טפנד, מרוסקות עגבניות, אבוקדו      -ים דג ה'סביצ 

    ושמיר, צלפים, חרדל איולי, צנונית, מלפפון, כבוש סלמון  סועדים בלבד( 20)לאירועים מעל          – וולקסגר  

    וברוסקטה מלך אגוזי, קונישונים, סילאן, בצל קרם       – קצוץ כבד 

    ויניגרט ואסאבי, בוטנים, היג'יקי, קולורבי וקרם סלק    – ים דג טרטר  

     חמוציות, נענע, פטרוזיליה, מלפפון, בצל ירוק, ויניגרט דבש גזר, ל סגול,בצ  -סלט קינואה 

     רוסט סינטה, איולי חרדל וצלפים ואורוגולה –רוסטביף בקר 

 

 

 

 



 

 (לבחירה 3)מנות עיקריות 

     ירוקה שעועיתו בצל, דלעת, פטריות, לבנה שעועית - שעות 7 שפונדרה תבשיל.  

     ציר עוף וסילאן, מנגולד , קונפי שום ,   צרובים  לים בצ רוסט דלעת , -ות פרגי    

     יין לבן , ארטישוק אה לה רומנה, שעועית בובס ,עגבניות ופטרוזיליה  - עוף חזה סקלופי  . 

 

     גרגירי חומוס וטחינהכבוש לימון, אריסה, בצל, א"ותפו האש על שרופים פלפלים בתוספת   – קבב , 

     הדרים וקרמלנענע , שקדים, ירוקה שעועית, פטריות, בצל, א"תפו קרם        - סלמון פילה . 

     20* תוספת  קרם ארטישוק ירושלמי,בצל מושחם, ארטישוק, עגבניות, חומוס ושעועית ירוקה  – ים דג פילה ₪ 

     יגראס, גזר, פטריות, בצלים, תפו"א וזוקינ ברוטב יין אדום, סויה, ג'ינג'ר ולמון –פילה כתף 

      20תוספת    ,  תפו"א ברוזמרין , צ'ימיצ'ורי -רוסטביף בקר ₪ 

 

   ירקות בגריל, מרינדת שום, פטרוזיליה, שעועית בובס, בצל מושחם, שעועית ירוקה, שרי צרוב,  -פילה בורי ים תיכוני

 טחינה גולמית, קרם חצילים ונענע.

 

 לבחירה( 2תוספות )   

     תיבול ועשבי ברוזמרין אפוי -  אדמה תפוח  

     בצל מושחם, גזר, עדשים וחמוציות – ירושלמי אורז 

     ירקות עם עוף בציר -קוסקוס 

     גזר מגורד וגרגירי חומוס, בצל, שום -אשפלאו אורז 

     כרישה'גזר, בצל, דלעת, ארטישוק – שורש ירקות , 

      עגבניות מיובשות, חומוס, פטריות,בצל  –אורז סיצליאני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (לבחירה 3) מסתובב מלצר י"ע אישית בהגשה קינוחים  

     במקום אפוי שוקולד סופלה  - חם שוקולד סופלה.  

     קרם קוקוס, פירות יער ומרנג        - קוקוס פטיסייר      

    יער פירות פטיסייר ,שוקולד שטורייזל - שוקולטה טרטופו  

     סורבה 

     בוטנים, קוקוס, רכז רימונים ופיסטוק – מי זהר מלבי 

      שברי  מרנג וקולי תות  -מוס שוקולד 

      מוס חלבה 

 

 

 משקאות:

 : מים, סודה ושתייה מוגזתמשקאות קלים
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