Kosher Mehuderet

כשרות מהודרת

Menu
Green salad

44

Caesar salad

59

"Sabich" jerusalem eggplant

42

Steak and chips

118

Meat stew

95

kebab

79

Bao hall

49

"Blue Hall" burger

66

arugula, nuts, in a honey balsamic dressing
lettuce, salmon gravlax, caesar dressing

תבשיל בקר

קדירת בקר וירקות בבישול ארוך

קבב

טחינה ירוקה בצלצלים שרופים על טורטיה

green thini, "burnt onions", on a tortia

באו הול

 כוסברה וצ׳ילי, איולי,ברביקיו אסדו בלחמניות באו מאודות

bbq short ribs in a bao bun, aioli, coriander, and chilli

המבורגר בלו הול

 גרם מוגש עם צי׳פס220 בקר מובחר טחון

220 gr prime ground beef, surved with fries

Snacks
44

נשנושים

שניצלונים עוף
איולי צ׳יפוטלה

Chippotle aioli

44

כנפי עוף

צלויים ברוטב צ‘לי מתוק

Roasted in sweet chilli sauce

44

כרובית צעירה

מטוגנת בטחינה גולמית וסילן

Fried, in a date honey and thini sauce

French fries
Bread with dips

סטייק פריטס

צ׳יפס חמאת קפה דה פריז,  גרם200 אנטריקוט

slow cooked meat and veg

Fresh culiﬂower

חציל סביח ירושלמי

מטבוחה ולימון כבוש וביצה קשה

200 gr rib eye steak, chips, café de paris "butter"

Chicken wings

סלט קיסר

חסות וסלמון גרבלקס ברוטב קיסר

"matbucha", pickeld lemon, and a hard boiled egg

Chicken cuttlets

סלט עלים

רוקט ואגוזים בויניגרייט בלסמי ודבש

38
22

ציפס
לחם מטבלים

קינוחים

Desserts
Chocolate soufﬂe with vanilla sorbet

42

סופלה שוקולד חם מוגש לצד סורבה וניל

Lemon cream tart & Italian meringue
with raspberry sorbet

42

טארט קרם לימון ומרנג איטלקי
לצד סורבה פירות יער

Pear and almonds tart with vanilla sorbet

42

טארט אגסים ושקדים לצד סורבה וניל

Premium sorbet in a variety of ﬂavours

36

סורבה פרמיום במגוון טעמים

Cafe gourmand for two

79

 אספרסו ופלטת קינוחים זוגית2

Drinks
Malt Beer
Coca Cola
Pepsi Max/7UP/Miranda
Orange Juice/Grapefruit Juice/Lemonade
Cider/Sparkling Cider
San Pellegrino 250 Cc
Soda/Tonic/Ginger Ale
Mineral Water
Aqua Panna
Aqua Panna/San Pellegrino 750cc

Draft Beers
Goldstar
Paulaner
Heineken

Kasteel Rouge
Liefmans
Strongbow
Breezer (a selection of ﬂavors)

Aperitif/Digestif

14

24
30/26
34/30
34/29
36
36
30
30

Martini bianco/Rosso/Dry
Campari
Jagermeister
Bad apple
Absinthe
Grapa

42

Hot drinks

14

Tea
Espresso
Hot apple cider
Extra Wine › 10 Nis

שתייה
בירה שחורה
קוקה קולה
מירנדה/7UP/פפסי מקס
לימונדה/אשכוליות/מיץ תפוזים
סיידר מוגז/סיידר
250cc סאן פלגרינו
ג'ינג'ר אייל/טוניק/סודה
מים מינרלים
אקווה פנה
750cc סאן פלגרינו/אקווה פנה

בירות מהחבית

גולדסטאר
פאולאנר
הייניקן

'קסטיל רוג
ליפמנס
סטרונגבאו
בריזר בטעמים

דיז‘סטיף/אפרטיף

יבש/אדום/מרטיני לבן
קמפארי
ייגרמסטייר
בד אפל
אבסינט
גראפה

שתייה חמה

תה
אספרסו
סיידר תפוחים חם
₪ 10 ‹ תוספת יין

