
ת ו נ ו ש א ר

פיצה עם רוסטביף
אנטריקוט עגל, בצלים וחרדל

 — 45 —

חומוס שעועית לבנה
עם ראגו עגל ופיטריות שימג'י 

— 38 —

אמפנדות
ממולאות בשר טלה, סחוג וטחינה

 — 45 —

סלט חסות ועשבי תיבול
תפוח עץ ירוק וחזה ברווז

— 38 —

פטה כבד ברווז ועוף
עם לחם קלוי וקונפיטורת שום

— 45 —

נקניקיות מרגז
חריפות על גחלים

— 45 —

ירקות טמפורה
בשמן עמוק ורוטב טרטר

— 38 —

ת ו י ר ק י םע י ד ו פ י ש

סלמון קומפלט 
ביצת עין מטבוחה וצ'יפס 

 — 98 —

צלעות טלה על  הג׳וספר
 מנגולד ותרד מוקפץ, 
חומוס ולימון פרסי   

 — 146 —

אנטריקוט עגל 300 גר'
שום צלוי וצ'יפס

— 152 —

פפרדלה טרייה
 ארטישוק ירוק קונפי, 

עגבניות לחות, שמן זית ולימון

 — 68 — 

פילה דניס צלוי
פירה מזלג, תרד ופלפל קלוי

— 89 —

פילה בקר 
שאלוט פורטבלו וציר בקר

— 165 —

אסדו שש שעות
צ'ימיצ'ורי בצל ופילפלים

על הגריל

— 98 —

המבורגר 220 גרם 
עם צ'יפס

— 68 —

אנטריקוט עגל
עם בצלים צלויים   

 — 56 —

קבב טלה
עם צנוברים, טחינה ועגבניות

 — 48 —

שקדי עגל
לימון ושום

 — 48 —

מעורב ירושלמי
על פוקאצ'ה פתוחה

— 42 —

פרגיות על גחלים
לימון שום וטימין

— 42 —

טבעוני
 בצל, פלפלים 

וזוקיני מהג'וספר

— 32 —

חזה ברווז
סילאן ואגסים

— 48 —

ם י ד ל י

קריספי שניצל עוף
עם צ'יפס   

 — 49 —

המבורגר
עם צ'יפס

 — 49 —

ת ו פ ס ו ת
צ'יפס / פירה / ירקות גריל 

סלט ירוק / שעועית ירוקה   

 — 15 —



ת ו א ק ש מ

שתייה קלה
    12 קולה / ד.קולה / זירו 
12 ספרייט / ד.ספרייט 
    14 תפוזים / לימונדה / קרנברי 
    10  סודה 
    21 פרללה }מים מוגזים{ 
    12 נסטי אפרסק 
    15  סיידר צלול 
    12 מי טוניק 
12 גינגר איל 
    12 ביטר למון 
12 מים מינרלים 

אניס
    27 ערק אל נמרוד 
   25 פרנו 
                   23 פניקס 
                     28 אוזו 12 

רום
    25 קפטן מורגן 
    25 בקרדי 
28 הוואנה קלאב 

דג'סטיף
    32 פרנה ברנקה 
    26 בחרובקה 
23 למונצ'לו 

וודקה
    35 גריי גוס 
    35 בלוודר 
    25 סטולי גולד 
28 קטל וואן 

טקילה
    30 אל חימדור  
    42 פטרון 
    35 הרדורה רפוסדו 

ג'ין 
    28 גורדון 
    35 הנדריקס 
30 בומביי 
35 בומביי איסט 

ויסקי וסינגל מאלט
    32 ג'וני ווקר שחור 
    125 ג'וני ווקר כחול 
    25  פיימוס גראוס 
    32 ג'ק דניאלס 
    49 ג'נטלמן ג'ק 
    30  שיבס ריגל 
 35 ג'ק דניאלס דבש 
58 לגבולין 16 
    59 מקאלן 12 
    113 מקאלן 15 
    195  מקאלן 18 
    48 גלן פידיך 15 
    65 גלן פידיך 18 
    48  בלוויני 12 
    51 לפרויג 10 
52 דלוויני 15 
82 טליסקר 18 
58 סינגלטון 15 

ליקרים
    27 קוואנטרו 
    29 דרמבוי 
24 אמרטו 
    23 אריסטוף גולד 
    21 פידג' 
28 סאוטרן קומפורט 
32 פרנג'ליקו 

אפרטיף
    25 מרטיני ביאנקו 
    24  מרטיני רוסו 
26 מרטיני אקסטרה דריי 
    23 אפרול 
    25 קמפרי 
    27 בוחא 

קוניאק 
    62 דופוי  
120 דופוי  
      45 קלבדוס דארון  

בירות חבית
28 אסטראה דאם  }380 מ"ל{ 

בירות בקבוק
    27 לף בלונד / בראון 
    30 וינשטפן 
23 גולדסטאר 
    24 סיידר סומרסבי 
32 אלכסנדר גרין 
62 אסטראה אינדיט )750 מ"ל( 

יינות לבנים
    140/37 בלו ויין גוורצטרמינר 
115/30 גמלא השמורה רוזה סירה 
    155 יתיר ויונייה 
180 ירדן שרדונה קצרין 
92/26 ירדן מוסקט 
135/35 ירדן שרדונה 
130/34 אבידן, תג לבן )בלנד( 
230 שבלי דומיין סנט פרי 

מבעבעים
    75/22 קאווה גודופרדו חצי יבש }ספרד{ 
150 מרטיני אסטי יבש }איטליה{ 
    240 ירדן רוזה }ישראל{ 
    720 לורן פרייה ברוט }צרפת{ 
900 לורן פרייה רוזה }צרפת{ 

יינות אדומים
98/26 תבור אדמה, קברנה סובניון / שירז 
105/28 גמלא השמורה קברנה מרלו 
   130 גמלא סנג'ובזה 
    150/38  הרי גליל מירון 
205 הרי גליל יראון 
    180 ירדן מרלו 
    175  ירדן סירה 
    170/45 יתיר הר עמשא 
    215  פטי קסטל 
    240 ירדן קברנה סובניון 
250 שילה סוד קברנה סובניון 
    240 שילה סוד מרלו 
230 פינו נואר רזרב }גבעות{ 
    420  קסטל גרנד וין 
    460 יער יתיר 
    380  מצדה גבעות 
    820 ירדן קצרין 
870 ירדן רום 



תה

 — 14 —

קפה שחור

 — 10 —

אספרסו

— 10 —

ה מ ח ה  י ת ש

בחרובקה

 — 26 —

פרנה בראנקה

 — 32 —

כוס ירדן מוסקט
יין קינוח

— 26 —

ף י ט ס ׳ ז ד

ם י ח ו נ י ק

טארט תפוחים 

— 42 —

פלטת פירות 
זוגי 

— 56 —

סורבה 

— 42 —

מוס שוקולד 

— 42 —

מיניארדיז 
זוגי 

— 56 —

סופלה 

— 42 —

 פרוטיפרול 
— 42 —


