ראשונות
מרק היו
חציל חרו

39

קר גורגונזולה וטפנד זיתי

42

כרוב סגול ,חציל,
גבינה כחולה ,ואגוזי מל

42

חלמו ביצה ,שרי ושו קונפי

54

גספצ'יו סגול
רביולי סביח

קרפצ׳יו פילה בקר

58
44

וינגרט זעתר ופרמז׳

פטה כבד
בורקס שקדי עגל

64
48

חרדל ,כורכו וצ'ילי

סמוסה זנב שור

קטאיי שרימפס

פנקייק לבנוני ,מסקרפונה,
פיסטוק ועשבי

54

איולי סרירצ׳ה ,אנשובי,
עגבניות וצלפי

52

פסטה שחורה ,שרימפס
וקוויאר סלמו

58

ביסק סרטני ומולי

52

ברוסקטה קלמרי

קרבונרה

סלטי
בלנד עלי
חסה סלנובה ,פקא סיני ,אוכמניות
מיובשות ,תפוח פינק ליידי ופטה כבשי

48

עגבניות
עגבניות ,ארטישוק אלה רומנה ,זיתי,
שומר ,בצל ,קרוטוני ומוצרלה בופלו

52

כרובית ,תמרי ,עגבניות מיובשות,
גבינת קשקבל וויניגרט סילא

54

סלט חומוס

אופציה ללא גלוט

אופציה לטבעוני

עיקריות
פילה עגל
126

קר מדגסקר

המבורגר
68

 250גר בשר טחו במקו
*גבינת גאודה  ,14ביצת עי ,10
חזה אווז מעוש 18

אנטריקוט פרימיו
116

 300גר

שוק אווז קונפי
92

אורז פרא ופירות יבשי

מעורב צמחוני
לאפה בלי בשר

62

נקניקיות עגל וטלה ,פולנטה
ושעועית שחורה

68

צ‘וריסוס

קציצות בורי א-לה מסחא
סומק ,בצל ,טחינה ויוגורט

86

פילה סלמו
96

אורז אסור ברוטב יי אדו

קערת מולי שחורי
86/48

פרנו ,שרי ושומר קונפי

דג יומי
בהתא למבחר השוק

מג׳דרה ופירות י
102

בייבי בוראטה ועגבניות

רביולי ריקוטה ועגבניות
תחתיות ארטישוק ,זיתי קלמטה,
שו ושרי קונפי

66

ריזוטו פטריות
74

פורטבלו ,יער ופורצ'יני

פפרדלה שרימפס
תירס ,חזה אווז מעוש
וגבינת צ׳דר

98

* שאל על פסטה טבעונית

אופציה ללא גלוט

אופציה לטבעוני

שתיה קלה
מוגזי
13
סודה
12
תפוזי /לימונדה /אשכולית אדומה 13
בירה שחורה
16
קפה קר
18
חליטות תה קר
18
ירוק לימונענע ,תפוח ואננס ,פירות יער

גזוז בטעמי

אפרסק ,פסיפלורה ,אננס ,פטל ,תפוח

בריזר אננס

12
28

מי מינרליי
25/13
אקווה פנה ) 750 / 250מ“ל(
37
אוויא ) 750מ“ל(
25/13
ס פלגרינו ) 750 / 250מ“ל(
37
בדואה ) 750מ“ל(
14
fever tree - ginger ale \tonic

סחיטה מקומית
גזר
תפוח ,גזר ,סלק
תפוח ,סלק ,ג'ינג'ר
גזר ,ג'ינג'ר ,נענע
גזר ,סלרי ,סלק

18
22
22
22
22

שתיה חמה
אספרסו קצר /כפול
מקיאטו קצר /כפול
אמריקנו קט /גדול
הפו קט /גדול
תה רגיל /נענע
סיידר ח
תוספת קלבדוס ₪ 18 -

חליטת תה

13/11
14/12
16/13
16/13
11/10
22
22

פירות יער ,ארל גריי ,צ‘אי מסאלה ,יסמי
* חלב סויה ₪ 3 -

בירות
בירות חבית 430 :מ“ל
פאולנר
גולדסטאר לא מסוננת
מכבי

30
29
29

בירות בקבוק:
גולדסטאר
סמואל אדאמס
קורונה
הרצל דולצ׳ה דה עסל
הרצל  IPAוזה...

24
32
32
32
32

SOFT DRINKS
Pepsi/ Pepsi Max
Soda
Fresh Juice
Malt Beer
Cold Coffee
Herbal Iced Tea

13
12
13
16
18
18

Pineapple Breezer

28

Green & Lemon , Apple &
Pineapple , Red Berries

MINERAL WATER
Acqua Panna (250 /750)
Evian (750)
San Pellegrino (250 /750)
Badoit
Fever Tree - Ginger ale \ Tonic

13/25
37
13/25
37
14

FRESHLY SQUEEZED
18
22
22
22
22

Carrot
Green Apple, Carrot & Red Beet
Green Apple, Red Beet & Ginger
Carrot, Ginger & Mint
Carrot, Celery & Red Beet

HOT BEVERAGE
Espresso / Double
Macchiato / Double
Americano / Large
Cappuccino / Large
Tea / Mint Tea
Apple Cider

additional Calvados - 18 NIS

Herbal Tea

11/13
12/14
13/16
13/16
10/11
22
22

Jasmin, Earl Grey, Red Fruit, Masala Chai

* Soy Milk - 3 NIS

BEER
DRAUGHT BEERS : 430 ml

Paulaner
Goldstar Unfiltered
Maccabee

30
29
29

BOTTLED BEERS
Goldstar
Samuel Adams
Corona
Herzl Beer - Dolce De Asal
Herzl Beer - IPA

24
32
32
32
32

Main
Veal Filet

madagascar sauce

126

Hamburger
250 grams of chopped prime beef
served with home fries

68

Gouda cheese -14, Fried egg-10,
Smoked goose breast -18

Entrecote Steak
300 gr

116

Goose Shank Confit
wild rice & sundried fruits

92

Vegan Laffa

mixed vegetables
wrapped intaboon bread

62

Chorizo

polenta & black beans

68

Grey Mullet Cutlet A-La
Mosachan

86

sumac, onion, tahini & yogurt

Salmon

forbidden rice
& red wine sauce

96

Black musseles

pernot , cherry tomatoes
& fennel confit

86/48

Fillet of Fish
catch of the day

Sea food majadra

baby burrata & tomatoes

102

Tomato & Ricotta Cheese Ravioli
artichokes, olives, cherry
& tomatoes garlic confit

Mushroom Risotto

portobello, wild & porcini

shrimp pappardelle

corn , smoked goose breast & cheddar

66
74
98

* ask about vegan pasta

Optional for vegan

Optional Gluten Free

STARTERS
Soup De Jour
Grilled Eggplant

39

gorgonzola cream & olive tapenade

42

Purple Gazpacho

purple cabbage, eggplant ,
blue cheese & walnuts

42

Sabich Ravioli

egg yolk, cherry tomatoes
& garlic confit

54

Beef carpaccio

58

Liber Pate
Sweetbread Burekas

44

zaatar vinaigrette & parmesan

mustard, turmeric & chili

64

Oxtail Samosa

48

Shrimp Qatayef

Lebanese pancake , mascarpone ,
pistachio & herbs

54

Calamari Bruschetta
sriracha aioli , anchovies ,
tomatoes & capers

Carbonara

52

black pasta , shrimp & salmon caviar

58

Crab Bisque & Mussels

52

SALADS
Blend of Greens

salanova, pink lady apple, candied
pecans, feta cheese & cassis vinaigrette

48

Tomato Salad

artichoke alla Romana, olives,
fennel, onions, croutons &
mozzarella buffalo

52

Chickpea Salad

cauliflower, dates, sun dried tomatoes
& kashkaval cheese

Optional for vegan

54

Optional Gluten Free

