
נחמן  |  כשר חלבי למהדרין

MENU תפריט



MORE FOR BREAKFAST

פרנץ טוסט | ממאפה בריוש, סירופ מייפל, קרם מסקרפונה ופירות העונה 
French toast | Brioche pastry, maple syrup, mascarpone and seasonal fruits

Pain brioché | Sirop maple, mascarpone et fruits de saison
-46-

מוזלי | סלט פירות העונה, יוגורט עיזים, גרנולה, דבש
Muesli | Seasonal fruit salad, honey, goat yogurt and granola

Muesli | Salade de fruits de saison, miel, yaourt au lait de chèvre et granola
-39-

סלסלת מאפי בוקר, לחם כפרי חמאה וקונפיטורה 
Basket of pastries, bread, butter and jam

Corbeille de viennoiseries, beurre et confiture
-29-

מיץ סחוט טרי תפוזים / גזר / תפוחים -16- (חצי חצי 18)
Fresh fruit juice orange / carrot / apple -16- (half & half 18)
אספרסו 9 | כפול 12 | הפוך 12/16 | אמריקנו 12 | תה 12 | שוקו 12/16 

Espresso 9 | Double Espresso 12 | Capuccino 12/16
Americano 12 | Tea 12 | Chocolate Milk 12/16

FRIDAY’S MORNING BRUNCH

בראנץ' שישי | בופה עשיר ומפנק הכולל מבחר סלטים, שקשוקה, ביצים לבחירה, מבחר גבינות,
פיצה, מאפים מהטאבון, לחמים, שתיה חמה ומיץ סחוט טבעי.

Friday’s morning brunch | A rich and cozy buffet which includes a variety of salads, 
shakshuka, eggs, cheeses, pizza, fresh bread and pastries, a hot drink and

a fresh pressed juice. 

Brunch du Vendredi Matin | Un buffet varié comprenant une sélection de salades,
œufs cuits (shakshuka, omelette ou œufs brouillés), choix de fromages, pizza,
variétés de pains et de viennoiseries. Boissons chaudes et jus pressés au choix.

-80-

BREAKFAST

בוקר ישראלית | ביצים לבחירה, סלט ירקות, מבחר גבינות, סלט טונה, זיתים
Israeli breakfast | Eggs made to order, vegetable salad, cheeses, olives

Petit-déjeuner israélien | Œufs cuits au choix, salade de crudités, fromages, olives
-58-

שקשוקה | ביצים ברוטב עגבניות ופלפלים פיקנטי, סלט ירקות, לאבנה וזעתר, זיתים, סחוג,
טחינה ופיתה מהטאבון 

Shakshuka | Eggs in piquante tomato sauce, vegetable salad, Labane cheese and za’atar,
olives, hot Yemenite pepper spread, pita bread

Chakchouka | Œufs à la sauce tomate pimentée, salade de crudités, labané et za'atar,
olives, sauce pimentée et pita

-58-

אגז בנדיקט נחמן סטייל | ביצים עלומות, סלמון מעושן, רוטב שמנת ותרד, על בריוש קלוי  
Eggs Benedict Nachman Version | Poached eggs, smoked salmon,

cream with spinach, on toasted brioche
Œufs Bénédicte Façon Nahman | Œufs pochés, saumon fumé,

crème aux épinards, sur brioche grillée
-66-

 בוקר יוונית ספנאקופיטה | מאפה פילו במילוי תרד, גבינות וביצה קשה מגורדת, סלט יווני,
זיתי קלמטה, ציזיקי

Greek breakfast spanakopita | Pastry of filo dough stuffed with spinach, cheese and 
grated hard-boiled egg filling, greek salad, kalamata olives and tzatziki

Matin grec spanakopita | Feuilleté de pâte filo aux épinards, fromage et œuf dur râpé, 
salade grecque, olives kalamata et tzatziki

-62-

בוקר ישראלית זוגית | ביצים לבחירה, סלט ירקות אישי, מבחר מטבלים וגבינות
Israeli breakfast for two | Eggs made to order, vegetable salad and

a variety of cheeses & dips
Petit-déjeuner israélien pour deux | Par personne: omelette au choix,

salade de crudités, plateau de fromages et accompagnements variés
-106-

תוספות לביצים: פטריות, גבינות 
Egg supplements: mushrooms, cheese

Suppléments pour les œufs: champignons, fromages
-8-

ארוחות הבוקר מוגשות כל יום עד השעה 16:00
מוגשות עם מיץ סחוט טרי, שתיה חמה לבחירה, סלסלת לחם ומאפים, חמאה וקונפיטורה ביתית.

Breakfast served every day until 16:00 | Served with fresh-squeezed juice and hot
drink of choice, basket of bread and pastries, butter and homemade jam.

Petits-déjeuners servis tous les jours jusqu'à 16h00 | Ils sont servis avec un jus de fruit pressé et une 
boisson chaude au choix, une corbeille de pain et de viennoiseries, du beurre et de la confiture maison.



PASTA

הפסטות בעבודת יד מיוצרות אצלנו במטבח מדי יום מחיטת דורום וביצים.
All our fresh pasta is handcrafted in our premises, made of durum wheat flour and eggs.

Toutes nos pâtes fraîches sont préparées de façon artisanale dans nos locaux,
constituées de farine de blé durum et d'œufs.

טורטליני גבינות | רוטב אלי אוליו, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, שום קונפי וזיתי קלמטה 
Cheese tortellini | Olive oil sauce, herbs, cherry tomatoes, dried tomatoes,

garlic confit and Kalamata olives
Tortellini au fromage | Sauce à l'huile d'olive, aux herbes, aux tomates cherry, tomates 

séchées, ail confit et olives Kalamata
-69-

רביולי פטריות וריקוטה | ברוטב חמאה בצלי שאלוט ויין לבן 
Mushroom and ricotta cheese ravioli | Served in a butter, shallots and white wine sauce

Ravioli farcis aux champignons et fromage ricotta | Servis dans une sauce
au beurre, échalotes et vin blanc

-69-

לזניה חצילים | פרוסות חציל קלוי רוטב עגבניות גבינת מוצרלה ופרמז'ן 
Eggplant lasagna | Slices of grilled eggplant with tomato sauce, mozzarella

and parmesan cheese
Lasagne d’aubergine | Au four, sauce tomate, mozzarella et parmesan

-69-

פטוצ‘יני פומודורו | רוטב עגבניות עשיר, עגבניות שרי, שמן זית ובזיליקום 
Pomodoro fettuccini | Rich tomato sauce, cherry tomatoes, olive oil and basil

Fettuccini pomodoro | Sauce tomate riche, tomates cherry, huile d'olive et basilique
-54-

פטוצ'יני ארטישוק | ברוטב שמן זית, לימון, פטרוזילה וצנוברים  
Artichoke fettucini | Olive oil, lemon, parsley and pine nuts

Fettucini aux artichauts | Huile d’olive, citron, persil et pignons
-59-

DESSERTS

קינוחים הנעשים אצלנו בקונדיטוריה
Home made desserts
Desserts faits maison

SOFT DRINKS

Cola, Zero         12 קולה, זירו 
Sprite, Diet sprite     12 ספרייט, ד.ספרייט 
San pellegrino S/L    12/25 סאן פלגרינו ק/ג 
Acqua panna      25 אקווה פנה 
Soda       9 סודה 
Mineral water     9 מים מינרלים 
Nestea peach      12 נסטי אפרסק 
Tonic water      12 טוניק 
Nesher malt      12    בירה שחורה נשר 
Lemonade     12 לימונדה 
Apple cider      15 סיידר תפוחים 
Cold coffee | espresso, milk, ice cubes  13 קפה קר | אספרסו, חלב קוביות קרח
Fresh squeezed | orange apple carrot    16   סחוטים במקום | תפוזים תפוח גזר
Fresh squeezed | half & half    18 סחוטים במקום | חציחצי
Extra ginger     3        תוספת ג'ינג'ר

HOT BEVERAGES

Capuchinno S/L    12/16  הפוך קטן / גדול 
Espresso long/short    9/12 אספרסו קצר/כפול  
Macchiato short/double   10/13 מקיאטו קצר/כפול
Cortado     10 קורטדו 
American coffee    12 אמריקנו עם / בלי חלב בצד 
Warm milk    12                                          נס על חלב מוקצף   
Tea infusion     12 תה 
Flavored tea     12 תה בטעמים 
Hot chocolate     12/16 שוקו חם 
Hot apple cider     18 סיידר תפוחים חם
Soy milk      2     חלב סויה
Almond milk     4  חלב שקדים
Extra whipped cream     5    תוספת קצפת 

STARTERS

 ארנצ'יני | כדורי ריזוטו מטוגנים במילוי מוצרלה על מצע רוטב עגבניות 
Arancini | Risotto balls filled with mozzarella and tomato sauce

Arancini | Boulettes de risotto farcies à la mozzarella en sauce tomate
-42-

סלט קיסר | לבבות חסה, אנשובי, פרמז'ן קרוטונים ורוטב קיסר 
Caesar salad | Lettuce hearts, anchovies, parmesan cheese and croutons

Salade césar | Cœurs de laitue, anchois, parmesan, croutons et sauce césar
-46-

סינייה ירקות | טחינה הר ברכה, לימונית וסילאן 
Sinya | Vegan gratin based on tomato sauce and vegetables, covered by

a layer of tahini and silan (date honey)
Sinya | Gratin végétarien à base de sauce tomates, légumes recouverts

de tehina et de miel de dattes
-49-

סביצ'ה | דג ים, חציל מהטאבון, עגבניה, זעתר טרי ולאבנה 
Ceviche | Sea fish, eggplant, tomato, fresh za’atar and labane 

Ceviche | Poisson de mer, aubergine, tomate, za'atar frais et labané
-59-

קרוסטיני קממבר עיזים | ריבת עגבניות שרי וסלט חסה סלנובה  
Goat cheese crostini | Served with a jam of cherry tomatoes and salnova salad
Chèvre chaud | Servi avec une confiture de tomates cherry et une salade salnova

Possibilité de brioche mézonot | Possibility of mézonot brioche | אפשרות למזונות
-56-

סלט "לורנט" | חצי קפרזה חצי ירקות גריל
“Laurent” salad | Half caprese salad – half oven-baked vegetables
Salade “Laurent” | Moitié salade caprese/moitié légumes au four

-55-

קיש לבחירה | פטריות/בטטה וגבינת עיזים מוגש עם סלט עלים 
Quiche of your choice | Mushrooms/sweet potato and goat cheese, served with a salad

Quiche au choix | Champignons/patate douce et fromage de chèvre avec salade verte 
-52-

סלט אנדיב | עלי תרד ורוקט, תפוחים, תמרים גבינת פטה אגוזי מלך ווינגרט סילאן ובלסמי 
Endive salad | With arugula and spinach, apple, dates, feta cheese, walnuts with

balsamic & silan vinaigrette
Salade d’endives | Sur lit de roquette et épinards, pommes, dattes, fromage féta,

noix, vinaigre balsamique et silan
-59-

ביצים עלומות | על בריוש קלוי, פטריות, שמן כמהין וגבינת תום
Poached eggs | On a toasted brioche, mushrooms, truffle oil and tomme cheese
Œufs poches | Sur une brioche toastée, sauté de champignons, huile de truffes

et fromage tomme
-49-

סלט עגבניות | שרי תמר, פלפל חריף, כוסברה בצל סגול וגבינת פטה כבשים 
Cherry tomato salad | Chili pepper, coriander, red onion and goat feta cheese

Salade de tomates | Cerises, piment, coriandre, oignon rouge et feta de fromage de chèvre
-49-

סלט פאטוש | ירקות טריים עשבי תיבול, קרוטונים וקרעי גבינת מוצרלה טרייה 
Fattouche salad | Fresh vegetables, aromatic herbs, croutons and slices of fresh mozarella

Salade fattouche | Légumes du marché, herbes aromatiques, croutons, morceaux
de fromage mozzarella fraiche

-49-

סלט ניסואז | טונה, שעועית ירוקה, תפוחי אדמה, ביצה קשה, צלפים, זיתי קלמטה
Niçoise salad | Tuna, potato, capers, kalamata olives, red onion,

green beans and a hard-boiled egg
Salade niçoise | Thon, pomme de terre, câpres, olives kalamata, oignons rouges,

haricots verts, salade verte, œuf dur et vinaigrette
-56-

Soupe Du Jour | Soup Of The Day | מרק היום
-35-

PIZZA

פיצות בסגנון נאפוליטני | קמח מנאפולי, עגבניות מדרום איטליה, מוצרלה משובחת, בזיליקום טרי ושמן זית,
כל אלו בשילוב אפיה בטאבון יוצרים את המרגריטה המושלמת!

Neapolitan pizza | flour from Naples, tomatoes from the south of Italy, fine mozarella,
fresh basil olive oil - all combined with traditional baking in brick oven,

to create the perfect margarita!
Pizza à la napolitaine | farine de Naples, tomates du sud de l'Italie, mozzarella de qualité, 

basilique frais et huile d'olive - cuisson au taboun (four) pour une napolitaine parfaite!

פיצה מרגריטה
Pizza margarita

-54-

מרינרה | רוטב עגבניות, שום, שמן זית, אורגנו 
Marinara | Tomato sauce, garlic, olive oil, oregano
 Marinara | Sauce tomate, ail, huile d'olive, origan

-36-

פוקצ'ה | שמן זית, שום, טימין ומטבלים
Focaccia | Olive oil, garlic, thyme and dips

Focaccia | Huile d'olive, ail, thym et sauces aromatiques
-36-

קלצונה | פיצה סגורה במילוי גבינות ורוטב עגבניות מעל 
Calzone | A closed pizza filled with cheeses and topped with tomato sauce

 Calzone | Pizza repliée farcie de fromage recouvert de sauce tomate
-69-

קווטרו פורמאג'ו | ריקוטה, מוצרלה, קממבר עיזים ופרמז'ן 
Quattro formaggi | Ricotta, mozzarella, goat's camembert and parmesan 

Quatre fromages | Ricotta, mozzarella, camembert de chèvre et parmesan 
-69-

ים תיכונית | מרגריטה, גבינת עיזים, עגבניות מיובשות ובצל מקורמל 
Mediterranean | Margarita with goat's cheese, dried tomatoes

and caramelized onion
Méditerranéenne | Margarita enrichie de fromage de chèvre, de tomates

séchées et d'oignons caramélisés 
-69-

אתניx | מרגריטה ,עלי רוקט, עגבניות שרי ושבבי פרמז‘ן
Etnix | Margarita with rocket leaves, cherry tomatoes and parmesan shavings 

Etnix | Marguerita avec des feuilles de roquettes, tomates cherry, et copeaux de parmesan
-64-

טוניסאית | מרגריטה, טונה, זיתי קלמטה, פלפל ירוק חריף וביצת עין 
Tunisian | Margarita pizza with tuna, kalamata olives, green chili and a fried egg
La tunisienne | Pizza margarita, thon, olives kalamata, piment, et œuf au plat

-55-

פאטאטס | ריקוטה, מוצרלה, תפוחי אדמה, בטטה, רוזמרין ופרמז‘ן 
Patatas | Ricotta, mozarella, parmesan, potato & sweet potato and rosemary

Patatas | Ricotta, mozarella, parmesan, pomme de terre, patate douce et romarin
-69-

סיציליאנית | מרגריטה, אנשובי, ארטישוק ובצל 
Sicilian | Margarita, anchovy, artichoke and onion

Pizza sicilienne | Pizza Margarita, anchois, artichaut et oignon
-69-

נורבגית | מרגריטה, סלמון מעושן, עלי רוקט ופרמז'ן 
Norvegian | Margarita, smoked salmon, rocket salad and parmesan

La norvégienne | Pizza Margarita, saumon fumé, feuilles de roquettes et parmesan 
-72-

 

פפרדלה פטריות | ראגו ממבחר פטריות ושמנת
Mushroom pappardelle | Mushroom ragu and cream

Farfalles aux champignons | Sauce aux champignons et à la crème fraîche
-59-

 
פנה תרד | שמנת וגבינת עיזים

 Spinach penne | Cream sauce from goat cheese
Penne épinards | Sauce à la crème, fromage de chèvre

-59-

פנה אלי אוליו | ירקות קלויים, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, שום קונפי, זיתי קלמטה
Penne ali olio | Oven-baked vegetables, cherry tomatoes, dried tomatoes,

garlic confit, Kalamata olives
Penne ali olio | Légumes grillés, tomates cherry, tomates séchées, ail confit

et olives Kalamata
-58-

ספגטי קרבונרה | רוטב חלמונים פרמז'ן וסלמון מעושן 
Spaghetti carbonara | Smoked salmon and parmesan 
 Spaghetti carbonara | Saumon fumé et parmesan

-68-

אטריות סובה | בחלב קוקוס, ירקות מוקפצים וקארי אדום
Suva noodles | Served in a coconut sauce, sautéed vegetables and red curry

Nouilles suva | Servies dans une sauce au lait de coco, légumes sautés et curry rouge
-54-

פטוצ‘יני סלמון | רוטב שמנת בעיטור קוויאר אדום
Fettucini with salmon | Cream sauce and red lump eggs

           Fettucini au saumon | Sauce à la crème et œufs de lompe rouges
-79-

*ניתן לקבל עם פסטה מחיטה מלאה / פסטה ללא גלוטן בתוספת 5 ₪
*Served with whole wheat pasta / gluten free pasta for ils 5 extra

*Nous servons sur demande des pâtes au froment / des pâtes
Sans gluten pour un supplément de 5 nis



PASTA

הפסטות בעבודת יד מיוצרות אצלנו במטבח מדי יום מחיטת דורום וביצים.
All our fresh pasta is handcrafted in our premises, made of durum wheat flour and eggs.

Toutes nos pâtes fraîches sont préparées de façon artisanale dans nos locaux,
constituées de farine de blé durum et d'œufs.

טורטליני גבינות | רוטב אלי אוליו, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, שום קונפי וזיתי קלמטה 
Cheese tortellini | Olive oil sauce, herbs, cherry tomatoes, dried tomatoes,

garlic confit and Kalamata olives
Tortellini au fromage | Sauce à l'huile d'olive, aux herbes, aux tomates cherry, tomates 

séchées, ail confit et olives Kalamata
-69-

רביולי פטריות וריקוטה | ברוטב חמאה בצלי שאלוט ויין לבן 
Mushroom and ricotta cheese ravioli | Served in a butter, shallots and white wine sauce

Ravioli farcis aux champignons et fromage ricotta | Servis dans une sauce
au beurre, échalotes et vin blanc

-69-

לזניה חצילים | פרוסות חציל קלוי רוטב עגבניות גבינת מוצרלה ופרמז'ן 
Eggplant lasagna | Slices of grilled eggplant with tomato sauce, mozzarella

and parmesan cheese
Lasagne d’aubergine | Au four, sauce tomate, mozzarella et parmesan

-69-

פטוצ‘יני פומודורו | רוטב עגבניות עשיר, עגבניות שרי, שמן זית ובזיליקום 
Pomodoro fettuccini | Rich tomato sauce, cherry tomatoes, olive oil and basil

Fettuccini pomodoro | Sauce tomate riche, tomates cherry, huile d'olive et basilique
-54-

פטוצ'יני ארטישוק | ברוטב שמן זית, לימון, פטרוזילה וצנוברים  
Artichoke fettucini | Olive oil, lemon, parsley and pine nuts

Fettucini aux artichauts | Huile d’olive, citron, persil et pignons
-59-

DESSERTS

קינוחים הנעשים אצלנו בקונדיטוריה
Home made desserts
Desserts faits maison

SOFT DRINKS

Cola, Zero         12 קולה, זירו 
Sprite, Diet sprite     12 ספרייט, ד.ספרייט 
San pellegrino S/L    12/25 סאן פלגרינו ק/ג 
Acqua panna      25 אקווה פנה 
Soda       9 סודה 
Mineral water     9 מים מינרלים 
Nestea peach      12 נסטי אפרסק 
Tonic water      12 טוניק 
Nesher malt      12    בירה שחורה נשר 
Lemonade     12 לימונדה 
Apple cider      15 סיידר תפוחים 
Cold coffee | espresso, milk, ice cubes  13 קפה קר | אספרסו, חלב קוביות קרח
Fresh squeezed | orange apple carrot    16   סחוטים במקום | תפוזים תפוח גזר
Fresh squeezed | half & half    18 סחוטים במקום | חציחצי
Extra ginger     3        תוספת ג'ינג'ר

HOT BEVERAGES

Capuchinno S/L    12/16  הפוך קטן / גדול 
Espresso long/short    9/12 אספרסו קצר/כפול  
Macchiato short/double   10/13 מקיאטו קצר/כפול
Cortado     10 קורטדו 
American coffee    12 אמריקנו עם / בלי חלב בצד 
Warm milk    12                                          נס על חלב מוקצף   
Tea infusion     12 תה 
Flavored tea     12 תה בטעמים 
Hot chocolate     12/16 שוקו חם 
Hot apple cider     18 סיידר תפוחים חם
Soy milk      2     חלב סויה
Almond milk     4  חלב שקדים
Extra whipped cream     5    תוספת קצפת 

STARTERS

 ארנצ'יני | כדורי ריזוטו מטוגנים במילוי מוצרלה על מצע רוטב עגבניות 
Arancini | Risotto balls filled with mozzarella and tomato sauce

Arancini | Boulettes de risotto farcies à la mozzarella en sauce tomate
-42-

סלט קיסר | לבבות חסה, אנשובי, פרמז'ן קרוטונים ורוטב קיסר 
Caesar salad | Lettuce hearts, anchovies, parmesan cheese and croutons

Salade césar | Cœurs de laitue, anchois, parmesan, croutons et sauce césar
-46-

סינייה ירקות | טחינה הר ברכה, לימונית וסילאן 
Sinya | Vegan gratin based on tomato sauce and vegetables, covered by

a layer of tahini and silan (date honey)
Sinya | Gratin végétarien à base de sauce tomates, légumes recouverts

de tehina et de miel de dattes
-49-

סביצ'ה | דג ים, חציל מהטאבון, עגבניה, זעתר טרי ולאבנה 
Ceviche | Sea fish, eggplant, tomato, fresh za’atar and labane 

Ceviche | Poisson de mer, aubergine, tomate, za'atar frais et labané
-59-

קרוסטיני קממבר עיזים | ריבת עגבניות שרי וסלט חסה סלנובה  
Goat cheese crostini | Served with a jam of cherry tomatoes and salnova salad
Chèvre chaud | Servi avec une confiture de tomates cherry et une salade salnova

Possibilité de brioche mézonot | Possibility of mézonot brioche | אפשרות למזונות
-56-

סלט "לורנט" | חצי קפרזה חצי ירקות גריל
“Laurent” salad | Half caprese salad – half oven-baked vegetables
Salade “Laurent” | Moitié salade caprese/moitié légumes au four

-55-

קיש לבחירה | פטריות/בטטה וגבינת עיזים מוגש עם סלט עלים 
Quiche of your choice | Mushrooms/sweet potato and goat cheese, served with a salad

Quiche au choix | Champignons/patate douce et fromage de chèvre avec salade verte 
-52-

סלט אנדיב | עלי תרד ורוקט, תפוחים, תמרים גבינת פטה אגוזי מלך ווינגרט סילאן ובלסמי 
Endive salad | With arugula and spinach, apple, dates, feta cheese, walnuts with

balsamic & silan vinaigrette
Salade d’endives | Sur lit de roquette et épinards, pommes, dattes, fromage féta,

noix, vinaigre balsamique et silan
-59-

ביצים עלומות | על בריוש קלוי, פטריות, שמן כמהין וגבינת תום
Poached eggs | On a toasted brioche, mushrooms, truffle oil and tomme cheese
Œufs poches | Sur une brioche toastée, sauté de champignons, huile de truffes

et fromage tomme
-49-

סלט עגבניות | שרי תמר, פלפל חריף, כוסברה בצל סגול וגבינת פטה כבשים 
Cherry tomato salad | Chili pepper, coriander, red onion and goat feta cheese

Salade de tomates | Cerises, piment, coriandre, oignon rouge et feta de fromage de chèvre
-49-

סלט פאטוש | ירקות טריים עשבי תיבול, קרוטונים וקרעי גבינת מוצרלה טרייה 
Fattouche salad | Fresh vegetables, aromatic herbs, croutons and slices of fresh mozarella

Salade fattouche | Légumes du marché, herbes aromatiques, croutons, morceaux
de fromage mozzarella fraiche

-49-

סלט ניסואז | טונה, שעועית ירוקה, תפוחי אדמה, ביצה קשה, צלפים, זיתי קלמטה
Niçoise salad | Tuna, potato, capers, kalamata olives, red onion,

green beans and a hard-boiled egg
Salade niçoise | Thon, pomme de terre, câpres, olives kalamata, oignons rouges,

haricots verts, salade verte, œuf dur et vinaigrette
-56-

PIZZA

פיצות בסגנון נאפוליטני | קמח מנאפולי, עגבניות מדרום איטליה, מוצרלה משובחת, בזיליקום טרי ושמן זית,
כל אלו בשילוב אפיה בטאבון יוצרים את המרגריטה המושלמת!

Neapolitan pizza | flour from Naples, tomatoes from the south of Italy, fine mozarella,
fresh basil olive oil - all combined with traditional baking in brick oven,

to create the perfect margarita!
Pizza à la napolitaine | farine de Naples, tomates du sud de l'Italie, mozzarella de qualité, 

basilique frais et huile d'olive - cuisson au taboun (four) pour une napolitaine parfaite!

פיצה מרגריטה
Pizza margarita

-54-

מרינרה | רוטב עגבניות, שום, שמן זית, אורגנו 
Marinara | Tomato sauce, garlic, olive oil, oregano
 Marinara | Sauce tomate, ail, huile d'olive, origan

-36-

פוקצ'ה | שמן זית, שום, טימין ומטבלים
Focaccia | Olive oil, garlic, thyme and dips

Focaccia | Huile d'olive, ail, thym et sauces aromatiques
-36-

קלצונה | פיצה סגורה במילוי גבינות ורוטב עגבניות מעל 
Calzone | A closed pizza filled with cheeses and topped with tomato sauce

 Calzone | Pizza repliée farcie de fromage recouvert de sauce tomate
-69-

קווטרו פורמאג'ו | ריקוטה, מוצרלה, קממבר עיזים ופרמז'ן 
Quattro formaggi | Ricotta, mozzarella, goat's camembert and parmesan 

Quatre fromages | Ricotta, mozzarella, camembert de chèvre et parmesan 
-69-

ים תיכונית | מרגריטה, גבינת עיזים, עגבניות מיובשות ובצל מקורמל 
Mediterranean | Margarita with goat's cheese, dried tomatoes

and caramelized onion
Méditerranéenne | Margarita enrichie de fromage de chèvre, de tomates

séchées et d'oignons caramélisés 
-69-

אתניx | מרגריטה ,עלי רוקט, עגבניות שרי ושבבי פרמז‘ן
Etnix | Margarita with rocket leaves, cherry tomatoes and parmesan shavings 

Etnix | Marguerita avec des feuilles de roquettes, tomates cherry, et copeaux de parmesan
-64-

טוניסאית | מרגריטה, טונה, זיתי קלמטה, פלפל ירוק חריף וביצת עין 
Tunisian | Margarita pizza with tuna, kalamata olives, green chili and a fried egg
La tunisienne | Pizza margarita, thon, olives kalamata, piment, et œuf au plat

-55-

פאטאטס | ריקוטה, מוצרלה, תפוחי אדמה, בטטה, רוזמרין ופרמז‘ן 
Patatas | Ricotta, mozarella, parmesan, potato & sweet potato and rosemary

Patatas | Ricotta, mozarella, parmesan, pomme de terre, patate douce et romarin
-69-

סיציליאנית | מרגריטה, אנשובי, ארטישוק ובצל 
Sicilian | Margarita, anchovy, artichoke and onion

Pizza sicilienne | Pizza Margarita, anchois, artichaut et oignon
-69-

נורבגית | מרגריטה, סלמון מעושן, עלי רוקט ופרמז'ן 
Norvegian | Margarita, smoked salmon, rocket salad and parmesan

La norvégienne | Pizza Margarita, saumon fumé, feuilles de roquettes et parmesan 
-72-

 

פפרדלה פטריות | ראגו ממבחר פטריות ושמנת
Mushroom pappardelle | Mushroom ragu and cream

Farfalles aux champignons | Sauce aux champignons et à la crème fraîche
-59-

 
פנה תרד | שמנת וגבינת עיזים

 Spinach penne | Cream sauce from goat cheese
Penne épinards | Sauce à la crème, fromage de chèvre

-59-

פנה אלי אוליו | ירקות קלויים, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, שום קונפי, זיתי קלמטה
Penne ali olio | Oven-baked vegetables, cherry tomatoes, dried tomatoes,

garlic confit, Kalamata olives
Penne ali olio | Légumes grillés, tomates cherry, tomates séchées, ail confit

et olives Kalamata
-58-

ספגטי קרבונרה | רוטב חלמונים פרמז'ן וסלמון מעושן 
Spaghetti carbonara | Smoked salmon and parmesan 
 Spaghetti carbonara | Saumon fumé et parmesan

-68-

אטריות סובה | בחלב קוקוס, ירקות מוקפצים וקארי אדום
Suva noodles | Served in a coconut sauce, sautéed vegetables and red curry

Nouilles suva | Servies dans une sauce au lait de coco, légumes sautés et curry rouge
-54-

פטוצ‘יני סלמון | רוטב שמנת בעיטור קוויאר אדום
Fettucini with salmon | Cream sauce and red lump eggs

           Fettucini au saumon | Sauce à la crème et œufs de lompe rouges
-79-

*ניתן לקבל עם פסטה מחיטה מלאה / פסטה ללא גלוטן בתוספת 5 ₪
*Served with whole wheat pasta / gluten free pasta for ils 5 extra

*Nous servons sur demande des pâtes au froment / des pâtes
Sans gluten pour un supplément de 5 nis



PASTA

הפסטות בעבודת יד מיוצרות אצלנו במטבח מדי יום מחיטת דורום וביצים.
All our fresh pasta is handcrafted in our premises, made of durum wheat flour and eggs.

Toutes nos pâtes fraîches sont préparées de façon artisanale dans nos locaux,
constituées de farine de blé durum et d'œufs.

טורטליני גבינות | רוטב אלי אוליו, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, שום קונפי וזיתי קלמטה 
Cheese tortellini | Olive oil sauce, herbs, cherry tomatoes, dried tomatoes,

garlic confit and Kalamata olives
Tortellini au fromage | Sauce à l'huile d'olive, aux herbes, aux tomates cherry, tomates 

séchées, ail confit et olives Kalamata
-69-

רביולי פטריות וריקוטה | ברוטב חמאה בצלי שאלוט ויין לבן 
Mushroom and ricotta cheese ravioli | Served in a butter, shallots and white wine sauce

Ravioli farcis aux champignons et fromage ricotta | Servis dans une sauce
au beurre, échalotes et vin blanc

-69-

לזניה חצילים | פרוסות חציל קלוי רוטב עגבניות גבינת מוצרלה ופרמז'ן 
Eggplant lasagna | Slices of grilled eggplant with tomato sauce, mozzarella

and parmesan cheese
Lasagne d’aubergine | Au four, sauce tomate, mozzarella et parmesan

-69-

פטוצ‘יני פומודורו | רוטב עגבניות עשיר, עגבניות שרי, שמן זית ובזיליקום 
Pomodoro fettuccini | Rich tomato sauce, cherry tomatoes, olive oil and basil

Fettuccini pomodoro | Sauce tomate riche, tomates cherry, huile d'olive et basilique
-54-

פטוצ'יני ארטישוק | ברוטב שמן זית, לימון, פטרוזילה וצנוברים  
Artichoke fettucini | Olive oil, lemon, parsley and pine nuts

Fettucini aux artichauts | Huile d’olive, citron, persil et pignons
-59-

DESSERTS

קינוחים הנעשים אצלנו בקונדיטוריה
Home made desserts
Desserts faits maison

SOFT DRINKS

Cola, Zero         12 קולה, זירו 
Sprite, Diet sprite     12 ספרייט, ד.ספרייט 
San pellegrino S/L    12/25 סאן פלגרינו ק/ג 
Acqua panna      25 אקווה פנה 
Soda       9 סודה 
Mineral water     9 מים מינרלים 
Nestea peach      12 נסטי אפרסק 
Tonic water      12 טוניק 
Nesher malt      12    בירה שחורה נשר 
Lemonade     12 לימונדה 
Apple cider      15 סיידר תפוחים 
Cold coffee | espresso, milk, ice cubes  13 קפה קר | אספרסו, חלב קוביות קרח
Fresh squeezed | orange apple carrot    16   סחוטים במקום | תפוזים תפוח גזר
Fresh squeezed | half & half    18 סחוטים במקום | חציחצי
Extra ginger     3        תוספת ג'ינג'ר

HOT BEVERAGES

Capuchinno S/L    12/16  הפוך קטן / גדול 
Espresso long/short    9/12 אספרסו קצר/כפול  
Macchiato short/double   10/13 מקיאטו קצר/כפול
Cortado     10 קורטדו 
American coffee    12 אמריקנו עם / בלי חלב בצד 
Warm milk    12                                          נס על חלב מוקצף   
Tea infusion     12 תה 
Flavored tea     12 תה בטעמים 
Hot chocolate     12/16 שוקו חם 
Hot apple cider     18 סיידר תפוחים חם
Soy milk      2     חלב סויה
Almond milk     4  חלב שקדים
Extra whipped cream     5    תוספת קצפת 

STARTERS

 ארנצ'יני | כדורי ריזוטו מטוגנים במילוי מוצרלה על מצע רוטב עגבניות 
Arancini | Risotto balls filled with mozzarella and tomato sauce

Arancini | Boulettes de risotto farcies à la mozzarella en sauce tomate
-42-

סלט קיסר | לבבות חסה, אנשובי, פרמז'ן קרוטונים ורוטב קיסר 
Caesar salad | Lettuce hearts, anchovies, parmesan cheese and croutons

Salade césar | Cœurs de laitue, anchois, parmesan, croutons et sauce césar
-46-

סינייה ירקות | טחינה הר ברכה, לימונית וסילאן 
Sinya | Vegan gratin based on tomato sauce and vegetables, covered by

a layer of tahini and silan (date honey)
Sinya | Gratin végétarien à base de sauce tomates, légumes recouverts

de tehina et de miel de dattes
-49-

סביצ'ה | דג ים, חציל מהטאבון, עגבניה, זעתר טרי ולאבנה 
Ceviche | Sea fish, eggplant, tomato, fresh za’atar and labane 

Ceviche | Poisson de mer, aubergine, tomate, za'atar frais et labané
-59-

קרוסטיני קממבר עיזים | ריבת עגבניות שרי וסלט חסה סלנובה  
Goat cheese crostini | Served with a jam of cherry tomatoes and salnova salad
Chèvre chaud | Servi avec une confiture de tomates cherry et une salade salnova

Possibilité de brioche mézonot | Possibility of mézonot brioche | אפשרות למזונות
-56-

סלט "לורנט" | חצי קפרזה חצי ירקות גריל
“Laurent” salad | Half caprese salad – half oven-baked vegetables
Salade “Laurent” | Moitié salade caprese/moitié légumes au four

-55-

קיש לבחירה | פטריות/בטטה וגבינת עיזים מוגש עם סלט עלים 
Quiche of your choice | Mushrooms/sweet potato and goat cheese, served with a salad

Quiche au choix | Champignons/patate douce et fromage de chèvre avec salade verte 
-52-

סלט אנדיב | עלי תרד ורוקט, תפוחים, תמרים גבינת פטה אגוזי מלך ווינגרט סילאן ובלסמי 
Endive salad | With arugula and spinach, apple, dates, feta cheese, walnuts with

balsamic & silan vinaigrette
Salade d’endives | Sur lit de roquette et épinards, pommes, dattes, fromage féta,

noix, vinaigre balsamique et silan
-59-

ביצים עלומות | על בריוש קלוי, פטריות, שמן כמהין וגבינת תום
Poached eggs | On a toasted brioche, mushrooms, truffle oil and tomme cheese
Œufs poches | Sur une brioche toastée, sauté de champignons, huile de truffes

et fromage tomme
-49-

סלט עגבניות | שרי תמר, פלפל חריף, כוסברה בצל סגול וגבינת פטה כבשים 
Cherry tomato salad | Chili pepper, coriander, red onion and goat feta cheese

Salade de tomates | Cerises, piment, coriandre, oignon rouge et feta de fromage de chèvre
-49-

סלט פאטוש | ירקות טריים עשבי תיבול, קרוטונים וקרעי גבינת מוצרלה טרייה 
Fattouche salad | Fresh vegetables, aromatic herbs, croutons and slices of fresh mozarella

Salade fattouche | Légumes du marché, herbes aromatiques, croutons, morceaux
de fromage mozzarella fraiche

-49-

סלט ניסואז | טונה, שעועית ירוקה, תפוחי אדמה, ביצה קשה, צלפים, זיתי קלמטה
Niçoise salad | Tuna, potato, capers, kalamata olives, red onion,

green beans and a hard-boiled egg
Salade niçoise | Thon, pomme de terre, câpres, olives kalamata, oignons rouges,

haricots verts, salade verte, œuf dur et vinaigrette
-56-

PIZZA

פיצות בסגנון נאפוליטני | קמח מנאפולי, עגבניות מדרום איטליה, מוצרלה משובחת, בזיליקום טרי ושמן זית,
כל אלו בשילוב אפיה בטאבון יוצרים את המרגריטה המושלמת!

Neapolitan pizza | flour from Naples, tomatoes from the south of Italy, fine mozarella,
fresh basil olive oil - all combined with traditional baking in brick oven,

to create the perfect margarita!
Pizza à la napolitaine | farine de Naples, tomates du sud de l'Italie, mozzarella de qualité, 

basilique frais et huile d'olive - cuisson au taboun (four) pour une napolitaine parfaite!

פיצה מרגריטה
Pizza margarita

-54-

מרינרה | רוטב עגבניות, שום, שמן זית, אורגנו 
Marinara | Tomato sauce, garlic, olive oil, oregano
 Marinara | Sauce tomate, ail, huile d'olive, origan

-36-

פוקצ'ה | שמן זית, שום, טימין ומטבלים
Focaccia | Olive oil, garlic, thyme and dips

Focaccia | Huile d'olive, ail, thym et sauces aromatiques
-36-

קלצונה | פיצה סגורה במילוי גבינות ורוטב עגבניות מעל 
Calzone | A closed pizza filled with cheeses and topped with tomato sauce

 Calzone | Pizza repliée farcie de fromage recouvert de sauce tomate
-69-

קווטרו פורמאג'ו | ריקוטה, מוצרלה, קממבר עיזים ופרמז'ן 
Quattro formaggi | Ricotta, mozzarella, goat's camembert and parmesan 

Quatre fromages | Ricotta, mozzarella, camembert de chèvre et parmesan 
-69-

ים תיכונית | מרגריטה, גבינת עיזים, עגבניות מיובשות ובצל מקורמל 
Mediterranean | Margarita with goat's cheese, dried tomatoes

and caramelized onion
Méditerranéenne | Margarita enrichie de fromage de chèvre, de tomates

séchées et d'oignons caramélisés 
-69-

אתניx | מרגריטה ,עלי רוקט, עגבניות שרי ושבבי פרמז‘ן
Etnix | Margarita with rocket leaves, cherry tomatoes and parmesan shavings 

Etnix | Marguerita avec des feuilles de roquettes, tomates cherry, et copeaux de parmesan
-64-

טוניסאית | מרגריטה, טונה, זיתי קלמטה, פלפל ירוק חריף וביצת עין 
Tunisian | Margarita pizza with tuna, kalamata olives, green chili and a fried egg
La tunisienne | Pizza margarita, thon, olives kalamata, piment, et œuf au plat

-55-

פאטאטס | ריקוטה, מוצרלה, תפוחי אדמה, בטטה, רוזמרין ופרמז‘ן 
Patatas | Ricotta, mozarella, parmesan, potato & sweet potato and rosemary

Patatas | Ricotta, mozarella, parmesan, pomme de terre, patate douce et romarin
-69-

סיציליאנית | מרגריטה, אנשובי, ארטישוק ובצל 
Sicilian | Margarita, anchovy, artichoke and onion

Pizza sicilienne | Pizza Margarita, anchois, artichaut et oignon
-69-

נורבגית | מרגריטה, סלמון מעושן, עלי רוקט ופרמז'ן 
Norvegian | Margarita, smoked salmon, rocket salad and parmesan

La norvégienne | Pizza Margarita, saumon fumé, feuilles de roquettes et parmesan 
-72-

 

פפרדלה פטריות | ראגו ממבחר פטריות ושמנת
Mushroom pappardelle | Mushroom ragu and cream

Farfalles aux champignons | Sauce aux champignons et à la crème fraîche
-59-

 
פנה תרד | שמנת וגבינת עיזים

 Spinach penne | Cream sauce from goat cheese
Penne épinards | Sauce à la crème, fromage de chèvre

-59-

פנה אלי אוליו | ירקות קלויים, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, שום קונפי, זיתי קלמטה
Penne ali olio | Oven-baked vegetables, cherry tomatoes, dried tomatoes,

garlic confit, Kalamata olives
Penne ali olio | Légumes grillés, tomates cherry, tomates séchées, ail confit

et olives Kalamata
-58-

ספגטי קרבונרה | רוטב חלמונים פרמז'ן וסלמון מעושן 
Spaghetti carbonara | Smoked salmon and parmesan 
 Spaghetti carbonara | Saumon fumé et parmesan

-68-

אטריות סובה | בחלב קוקוס, ירקות מוקפצים וקארי אדום
Suva noodles | Served in a coconut sauce, sautéed vegetables and red curry

Nouilles suva | Servies dans une sauce au lait de coco, légumes sautés et curry rouge
-54-

פטוצ‘יני סלמון | רוטב שמנת בעיטור קוויאר אדום
Fettucini with salmon | Cream sauce and red lump eggs

           Fettucini au saumon | Sauce à la crème et œufs de lompe rouges
-79-

*ניתן לקבל עם פסטה מחיטה מלאה / פסטה ללא גלוטן בתוספת 5 ₪
*Served with whole wheat pasta / gluten free pasta for ils 5 extra

*Nous servons sur demande des pâtes au froment / des pâtes
Sans gluten pour un supplément de 5 nis

רוטב רוזה
Rosa sauce

Sauce rosé (Sauce tomate et crème)
-59-

רוטב ארביאטה, חריף ושום
Arabiata sauce, chilli pepper and garlic

                                           Sauce arabiata, piment et ail
-59-



PASTA

הפסטות בעבודת יד מיוצרות אצלנו במטבח מדי יום מחיטת דורום וביצים.
All our fresh pasta is handcrafted in our premises, made of durum wheat flour and eggs.

Toutes nos pâtes fraîches sont préparées de façon artisanale dans nos locaux,
constituées de farine de blé durum et d'œufs.

טורטליני גבינות | רוטב אלי אוליו, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, שום קונפי וזיתי קלמטה 
Cheese tortellini | Olive oil sauce, herbs, cherry tomatoes, dried tomatoes,

garlic confit and Kalamata olives
Tortellini au fromage | Sauce à l'huile d'olive, aux herbes, aux tomates cherry, tomates 

séchées, ail confit et olives Kalamata
-69-

רביולי פטריות וריקוטה | ברוטב חמאה בצלי שאלוט ויין לבן 
Mushroom and ricotta cheese ravioli | Served in a butter, shallots and white wine sauce

Ravioli farcis aux champignons et fromage ricotta | Servis dans une sauce
au beurre, échalotes et vin blanc

-69-

לזניה חצילים | פרוסות חציל קלוי רוטב עגבניות גבינת מוצרלה ופרמז'ן 
Eggplant lasagna | Slices of grilled eggplant with tomato sauce, mozzarella

and parmesan cheese
Lasagne d’aubergine | Au four, sauce tomate, mozzarella et parmesan

-69-

פטוצ‘יני פומודורו | רוטב עגבניות עשיר, עגבניות שרי, שמן זית ובזיליקום 
Pomodoro fettuccini | Rich tomato sauce, cherry tomatoes, olive oil and basil

Fettuccini pomodoro | Sauce tomate riche, tomates cherry, huile d'olive et basilique
-54-

פטוצ'יני ארטישוק | ברוטב שמן זית, לימון, פטרוזילה וצנוברים  
Artichoke fettucini | Olive oil, lemon, parsley and pine nuts

Fettucini aux artichauts | Huile d’olive, citron, persil et pignons
-59-

DESSERTS

קינוחים הנעשים אצלנו בקונדיטוריה
Home made desserts
Desserts faits maison

SOFT DRINKS

Cola, Zero         12 קולה, זירו 
Sprite, Diet sprite     12 ספרייט, ד.ספרייט 
San pellegrino S/L    12/25 סאן פלגרינו ק/ג 
Acqua panna      25 אקווה פנה 
Soda       9 סודה 
Mineral water     9 מים מינרלים 
Nestea peach      12 נסטי אפרסק 
Tonic water      12 טוניק 
Nesher malt      12    בירה שחורה נשר 
Lemonade     12 לימונדה 
Apple cider      15 סיידר תפוחים 
Cold coffee | espresso, milk, ice cubes  13 קפה קר | אספרסו, חלב קוביות קרח
Fresh squeezed | orange apple carrot    16   סחוטים במקום | תפוזים תפוח גזר
Fresh squeezed | half & half    18 סחוטים במקום | חציחצי
Extra ginger     3        תוספת ג'ינג'ר

HOT BEVERAGES

Capuchinno S/L    12/16  הפוך קטן / גדול 
Espresso long/short    9/12 אספרסו קצר/כפול  
Macchiato short/double   10/13 מקיאטו קצר/כפול
Cortado     10 קורטדו 
American coffee    12 אמריקנו עם / בלי חלב בצד 
Warm milk    12                                          נס על חלב מוקצף   
Tea infusion     12 תה 
Flavored tea     12 תה בטעמים 
Hot chocolate     12/16 שוקו חם 
Hot apple cider     18 סיידר תפוחים חם
Soy milk      2     חלב סויה
Almond milk     4  חלב שקדים
Extra whipped cream     5    תוספת קצפת 

STARTERS

 ארנצ'יני | כדורי ריזוטו מטוגנים במילוי מוצרלה על מצע רוטב עגבניות 
Arancini | Risotto balls filled with mozzarella and tomato sauce

Arancini | Boulettes de risotto farcies à la mozzarella en sauce tomate
-42-

סלט קיסר | לבבות חסה, אנשובי, פרמז'ן קרוטונים ורוטב קיסר 
Caesar salad | Lettuce hearts, anchovies, parmesan cheese and croutons

Salade césar | Cœurs de laitue, anchois, parmesan, croutons et sauce césar
-46-

סינייה ירקות | טחינה הר ברכה, לימונית וסילאן 
Sinya | Vegan gratin based on tomato sauce and vegetables, covered by

a layer of tahini and silan (date honey)
Sinya | Gratin végétarien à base de sauce tomates, légumes recouverts

de tehina et de miel de dattes
-49-

סביצ'ה | דג ים, חציל מהטאבון, עגבניה, זעתר טרי ולאבנה 
Ceviche | Sea fish, eggplant, tomato, fresh za’atar and labane 

Ceviche | Poisson de mer, aubergine, tomate, za'atar frais et labané
-59-

קרוסטיני קממבר עיזים | ריבת עגבניות שרי וסלט חסה סלנובה  
Goat cheese crostini | Served with a jam of cherry tomatoes and salnova salad
Chèvre chaud | Servi avec une confiture de tomates cherry et une salade salnova

Possibilité de brioche mézonot | Possibility of mézonot brioche | אפשרות למזונות
-56-

סלט "לורנט" | חצי קפרזה חצי ירקות גריל
“Laurent” salad | Half caprese salad – half oven-baked vegetables
Salade “Laurent” | Moitié salade caprese/moitié légumes au four

-55-

קיש לבחירה | פטריות/בטטה וגבינת עיזים מוגש עם סלט עלים 
Quiche of your choice | Mushrooms/sweet potato and goat cheese, served with a salad

Quiche au choix | Champignons/patate douce et fromage de chèvre avec salade verte 
-52-

סלט אנדיב | עלי תרד ורוקט, תפוחים, תמרים גבינת פטה אגוזי מלך ווינגרט סילאן ובלסמי 
Endive salad | With arugula and spinach, apple, dates, feta cheese, walnuts with

balsamic & silan vinaigrette
Salade d’endives | Sur lit de roquette et épinards, pommes, dattes, fromage féta,

noix, vinaigre balsamique et silan
-59-

ביצים עלומות | על בריוש קלוי, פטריות, שמן כמהין וגבינת תום
Poached eggs | On a toasted brioche, mushrooms, truffle oil and tomme cheese
Œufs poches | Sur une brioche toastée, sauté de champignons, huile de truffes

et fromage tomme
-49-

סלט עגבניות | שרי תמר, פלפל חריף, כוסברה בצל סגול וגבינת פטה כבשים 
Cherry tomato salad | Chili pepper, coriander, red onion and goat feta cheese

Salade de tomates | Cerises, piment, coriandre, oignon rouge et feta de fromage de chèvre
-49-

סלט פאטוש | ירקות טריים עשבי תיבול, קרוטונים וקרעי גבינת מוצרלה טרייה 
Fattouche salad | Fresh vegetables, aromatic herbs, croutons and slices of fresh mozarella

Salade fattouche | Légumes du marché, herbes aromatiques, croutons, morceaux
de fromage mozzarella fraiche

-49-

סלט ניסואז | טונה, שעועית ירוקה, תפוחי אדמה, ביצה קשה, צלפים, זיתי קלמטה
Niçoise salad | Tuna, potato, capers, kalamata olives, red onion,

green beans and a hard-boiled egg
Salade niçoise | Thon, pomme de terre, câpres, olives kalamata, oignons rouges,

haricots verts, salade verte, œuf dur et vinaigrette
-56-

PIZZA

פיצות בסגנון נאפוליטני | קמח מנאפולי, עגבניות מדרום איטליה, מוצרלה משובחת, בזיליקום טרי ושמן זית,
כל אלו בשילוב אפיה בטאבון יוצרים את המרגריטה המושלמת!

Neapolitan pizza | flour from Naples, tomatoes from the south of Italy, fine mozarella,
fresh basil olive oil - all combined with traditional baking in brick oven,

to create the perfect margarita!
Pizza à la napolitaine | farine de Naples, tomates du sud de l'Italie, mozzarella de qualité, 

basilique frais et huile d'olive - cuisson au taboun (four) pour une napolitaine parfaite!

פיצה מרגריטה
Pizza margarita

-54-

מרינרה | רוטב עגבניות, שום, שמן זית, אורגנו 
Marinara | Tomato sauce, garlic, olive oil, oregano
 Marinara | Sauce tomate, ail, huile d'olive, origan

-36-

פוקצ'ה | שמן זית, שום, טימין ומטבלים
Focaccia | Olive oil, garlic, thyme and dips

Focaccia | Huile d'olive, ail, thym et sauces aromatiques
-36-

קלצונה | פיצה סגורה במילוי גבינות ורוטב עגבניות מעל 
Calzone | A closed pizza filled with cheeses and topped with tomato sauce

 Calzone | Pizza repliée farcie de fromage recouvert de sauce tomate
-69-

קווטרו פורמאג'ו | ריקוטה, מוצרלה, קממבר עיזים ופרמז'ן 
Quattro formaggi | Ricotta, mozzarella, goat's camembert and parmesan 

Quatre fromages | Ricotta, mozzarella, camembert de chèvre et parmesan 
-69-

ים תיכונית | מרגריטה, גבינת עיזים, עגבניות מיובשות ובצל מקורמל 
Mediterranean | Margarita with goat's cheese, dried tomatoes

and caramelized onion
Méditerranéenne | Margarita enrichie de fromage de chèvre, de tomates

séchées et d'oignons caramélisés 
-69-

אתניx | מרגריטה ,עלי רוקט, עגבניות שרי ושבבי פרמז‘ן
Etnix | Margarita with rocket leaves, cherry tomatoes and parmesan shavings 

Etnix | Marguerita avec des feuilles de roquettes, tomates cherry, et copeaux de parmesan
-64-

טוניסאית | מרגריטה, טונה, זיתי קלמטה, פלפל ירוק חריף וביצת עין 
Tunisian | Margarita pizza with tuna, kalamata olives, green chili and a fried egg
La tunisienne | Pizza margarita, thon, olives kalamata, piment, et œuf au plat

-55-

פאטאטס | ריקוטה, מוצרלה, תפוחי אדמה, בטטה, רוזמרין ופרמז‘ן 
Patatas | Ricotta, mozarella, parmesan, potato & sweet potato and rosemary

Patatas | Ricotta, mozarella, parmesan, pomme de terre, patate douce et romarin
-69-

סיציליאנית | מרגריטה, אנשובי, ארטישוק ובצל 
Sicilian | Margarita, anchovy, artichoke and onion

Pizza sicilienne | Pizza Margarita, anchois, artichaut et oignon
-69-

נורבגית | מרגריטה, סלמון מעושן, עלי רוקט ופרמז'ן 
Norvegian | Margarita, smoked salmon, rocket salad and parmesan

La norvégienne | Pizza Margarita, saumon fumé, feuilles de roquettes et parmesan 
-72-

 

עוגת גבינה קלאסית אפויה וקולי תותים
 Classic baked cheesecake

Gâteau classique au fromage blanc
-39-

טירמיסו
 Tiramisu
 Tiramisu

-39-

קרם ברולה 
Crème brulee
Créme brûlée

-31-

מוס שוקולד 
Chocolate mousse

Mousse au chocolat
-31-

פונדנט שוקולד וגלידת וניל
Chocolate fondant and

 vanilla ice cream
Fondant au chocolat

et sa glace vanille
-36-

פאי לימון מפורק
Lemon pie revisited 

Tarte au citron revisitée
-39-

טארט אגסים / פקאן 
Pear / pecan tart

Tarte aux poires / pecan
-36-

סלט פירות העונה 
Fruit salad

Salade de fruits
-29-

וופל בלגי | גלידת וניל, קצפת,
פירות העונה ודובדבני אמרנה 

Belgian waffle | Served with vanilla
ice cream, whipped cream, fresh

season fruits and amarena cherries
Gaufre | Boule de glace

à la vanille, chantilly, fruits de
saison et cerises amarena

-46-

קפה גורמנד | קפה ופטיפור
Gourmet coffee | Coffee and 

petit-four
Café gourmand | Café et

petits fours
-39-

פפרדלה פטריות | ראגו ממבחר פטריות ושמנת
Mushroom pappardelle | Mushroom ragu and cream

Farfalles aux champignons | Sauce aux champignons et à la crème fraîche
-59-

 
פנה תרד | שמנת וגבינת עיזים

 Spinach penne | Cream sauce from goat cheese
Penne épinards | Sauce à la crème, fromage de chèvre

-59-

פנה אלי אוליו | ירקות קלויים, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, שום קונפי, זיתי קלמטה
Penne ali olio | Oven-baked vegetables, cherry tomatoes, dried tomatoes,

garlic confit, Kalamata olives
Penne ali olio | Légumes grillés, tomates cherry, tomates séchées, ail confit

et olives Kalamata
-58-

ספגטי קרבונרה | רוטב חלמונים פרמז'ן וסלמון מעושן 
Spaghetti carbonara | Smoked salmon and parmesan 
 Spaghetti carbonara | Saumon fumé et parmesan

-68-

אטריות סובה | בחלב קוקוס, ירקות מוקפצים וקארי אדום
Suva noodles | Served in a coconut sauce, sautéed vegetables and red curry

Nouilles suva | Servies dans une sauce au lait de coco, légumes sautés et curry rouge
-54-

פטוצ‘יני סלמון | רוטב שמנת בעיטור קוויאר אדום
Fettucini with salmon | Cream sauce and red lump eggs

           Fettucini au saumon | Sauce à la crème et œufs de lompe rouges
-79-

*ניתן לקבל עם פסטה מחיטה מלאה / פסטה ללא גלוטן בתוספת 5 ₪
*Served with whole wheat pasta / gluten free pasta for ils 5 extra

*Nous servons sur demande des pâtes au froment / des pâtes
Sans gluten pour un supplément de 5 nis

FISH

לברק שלם | עשבי תיבול ולימון כבוש, מוגש עם ירקות קלויים
Whole striped bass | Aromatic herbs, lemon confit, served with grilled vegetables

 Bar farci aux | Herbes fraiches, citron confit, servi avec des légumes grillés
-119-

פילה דג דניס | בחמאת מרווה לצד שעועית ירוקה, בצלי שאלוט ותפוחי אדמה צלויים 
Filet of sea bream | With sage butter, green beans, shallots and oven-baked potatoes

Filet de daurade | Au beurre de sauge, haricots verts, échalotes, pommes de terre au four
-109-

פילה סלמון | על ירקות מוקפצים, בוקצ'וי ואטריות סובה ברוטב חלב קוקוס וקארי אדום
Salmon filet | Sautéed vegetables, bok choy, and soba noodles in

a coconut milk and red curry
Filet de saumon | Avec légumes sautés, bok choy (chou chinois)

et nouilles soba au lait de noix de coco, et curry rouge 
-109-

פיש & צ'יפס | אצבעות דג קוד בטמפורה וצ'יפס  
Fish & chips | Fried tempura fish (kod) sticks and chips

Fish & chips | Bâtonnets de poissons (cabillaud) en friture tempura et frites
-76-

תוספת מנת צ'יפס 25 / תוספת שעועית ירוקה 18 
Chips supplement 25 / Green beans supplement 18

Suppléments: Portion de frites 25 / Haricots verts 18



PASTA

הפסטות בעבודת יד מיוצרות אצלנו במטבח מדי יום מחיטת דורום וביצים.
All our fresh pasta is handcrafted in our premises, made of durum wheat flour and eggs.

Toutes nos pâtes fraîches sont préparées de façon artisanale dans nos locaux,
constituées de farine de blé durum et d'œufs.

טורטליני גבינות | רוטב אלי אוליו, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, שום קונפי וזיתי קלמטה 
Cheese tortellini | Olive oil sauce, herbs, cherry tomatoes, dried tomatoes,

garlic confit and Kalamata olives
Tortellini au fromage | Sauce à l'huile d'olive, aux herbes, aux tomates cherry, tomates 

séchées, ail confit et olives Kalamata
-69-

רביולי פטריות וריקוטה | ברוטב חמאה בצלי שאלוט ויין לבן 
Mushroom and ricotta cheese ravioli | Served in a butter, shallots and white wine sauce

Ravioli farcis aux champignons et fromage ricotta | Servis dans une sauce
au beurre, échalotes et vin blanc

-69-

לזניה חצילים | פרוסות חציל קלוי רוטב עגבניות גבינת מוצרלה ופרמז'ן 
Eggplant lasagna | Slices of grilled eggplant with tomato sauce, mozzarella

and parmesan cheese
Lasagne d’aubergine | Au four, sauce tomate, mozzarella et parmesan

-69-

פטוצ‘יני פומודורו | רוטב עגבניות עשיר, עגבניות שרי, שמן זית ובזיליקום 
Pomodoro fettuccini | Rich tomato sauce, cherry tomatoes, olive oil and basil

Fettuccini pomodoro | Sauce tomate riche, tomates cherry, huile d'olive et basilique
-54-

פטוצ'יני ארטישוק | ברוטב שמן זית, לימון, פטרוזילה וצנוברים  
Artichoke fettucini | Olive oil, lemon, parsley and pine nuts

Fettucini aux artichauts | Huile d’olive, citron, persil et pignons
-59-

DESSERTS

קינוחים הנעשים אצלנו בקונדיטוריה
Home made desserts
Desserts faits maison

SOFT DRINKS

Cola, Zero         12 קולה, זירו 
Sprite, Diet sprite     12 ספרייט, ד.ספרייט 
San pellegrino S/L    12/25 סאן פלגרינו ק/ג 
Acqua panna      25 אקווה פנה 
Soda       9 סודה 
Mineral water     9 מים מינרלים 
Nestea peach      12 נסטי אפרסק 
Tonic water      12 טוניק 
Nesher malt      12    בירה שחורה נשר 
Lemonade     12 לימונדה 
Apple cider      15 סיידר תפוחים 
Cold coffee | espresso, milk, ice cubes  13 קפה קר | אספרסו, חלב קוביות קרח
Fresh squeezed | orange apple carrot    16   סחוטים במקום | תפוזים תפוח גזר
Fresh squeezed | half & half    18 סחוטים במקום | חציחצי
Extra ginger     3        תוספת ג'ינג'ר

HOT BEVERAGES

Capuchinno S/L    12/16  הפוך קטן / גדול 
Espresso long/short    9/12 אספרסו קצר/כפול  
Macchiato short/double   10/13 מקיאטו קצר/כפול
Cortado     10 קורטדו 
American coffee    12 אמריקנו עם / בלי חלב בצד 
Warm milk    12                                          נס על חלב מוקצף   
Tea infusion     12 תה 
Flavored tea     12 תה בטעמים 
Hot chocolate     12/16 שוקו חם 
Hot apple cider     18 סיידר תפוחים חם
Soy milk      2     חלב סויה
Almond milk     4  חלב שקדים
Extra whipped cream     5    תוספת קצפת 

STARTERS

 ארנצ'יני | כדורי ריזוטו מטוגנים במילוי מוצרלה על מצע רוטב עגבניות 
Arancini | Risotto balls filled with mozzarella and tomato sauce

Arancini | Boulettes de risotto farcies à la mozzarella en sauce tomate
-42-

סלט קיסר | לבבות חסה, אנשובי, פרמז'ן קרוטונים ורוטב קיסר 
Caesar salad | Lettuce hearts, anchovies, parmesan cheese and croutons

Salade césar | Cœurs de laitue, anchois, parmesan, croutons et sauce césar
-46-

סינייה ירקות | טחינה הר ברכה, לימונית וסילאן 
Sinya | Vegan gratin based on tomato sauce and vegetables, covered by

a layer of tahini and silan (date honey)
Sinya | Gratin végétarien à base de sauce tomates, légumes recouverts

de tehina et de miel de dattes
-49-

סביצ'ה | דג ים, חציל מהטאבון, עגבניה, זעתר טרי ולאבנה 
Ceviche | Sea fish, eggplant, tomato, fresh za’atar and labane 

Ceviche | Poisson de mer, aubergine, tomate, za'atar frais et labané
-59-

קרוסטיני קממבר עיזים | ריבת עגבניות שרי וסלט חסה סלנובה  
Goat cheese crostini | Served with a jam of cherry tomatoes and salnova salad
Chèvre chaud | Servi avec une confiture de tomates cherry et une salade salnova

Possibilité de brioche mézonot | Possibility of mézonot brioche | אפשרות למזונות
-56-

סלט "לורנט" | חצי קפרזה חצי ירקות גריל
“Laurent” salad | Half caprese salad – half oven-baked vegetables
Salade “Laurent” | Moitié salade caprese/moitié légumes au four

-55-

קיש לבחירה | פטריות/בטטה וגבינת עיזים מוגש עם סלט עלים 
Quiche of your choice | Mushrooms/sweet potato and goat cheese, served with a salad

Quiche au choix | Champignons/patate douce et fromage de chèvre avec salade verte 
-52-

סלט אנדיב | עלי תרד ורוקט, תפוחים, תמרים גבינת פטה אגוזי מלך ווינגרט סילאן ובלסמי 
Endive salad | With arugula and spinach, apple, dates, feta cheese, walnuts with

balsamic & silan vinaigrette
Salade d’endives | Sur lit de roquette et épinards, pommes, dattes, fromage féta,

noix, vinaigre balsamique et silan
-59-

ביצים עלומות | על בריוש קלוי, פטריות, שמן כמהין וגבינת תום
Poached eggs | On a toasted brioche, mushrooms, truffle oil and tomme cheese
Œufs poches | Sur une brioche toastée, sauté de champignons, huile de truffes

et fromage tomme
-49-

סלט עגבניות | שרי תמר, פלפל חריף, כוסברה בצל סגול וגבינת פטה כבשים 
Cherry tomato salad | Chili pepper, coriander, red onion and goat feta cheese

Salade de tomates | Cerises, piment, coriandre, oignon rouge et feta de fromage de chèvre
-49-

סלט פאטוש | ירקות טריים עשבי תיבול, קרוטונים וקרעי גבינת מוצרלה טרייה 
Fattouche salad | Fresh vegetables, aromatic herbs, croutons and slices of fresh mozarella

Salade fattouche | Légumes du marché, herbes aromatiques, croutons, morceaux
de fromage mozzarella fraiche

-49-

סלט ניסואז | טונה, שעועית ירוקה, תפוחי אדמה, ביצה קשה, צלפים, זיתי קלמטה
Niçoise salad | Tuna, potato, capers, kalamata olives, red onion,

green beans and a hard-boiled egg
Salade niçoise | Thon, pomme de terre, câpres, olives kalamata, oignons rouges,

haricots verts, salade verte, œuf dur et vinaigrette
-56-

PIZZA

פיצות בסגנון נאפוליטני | קמח מנאפולי, עגבניות מדרום איטליה, מוצרלה משובחת, בזיליקום טרי ושמן זית,
כל אלו בשילוב אפיה בטאבון יוצרים את המרגריטה המושלמת!

Neapolitan pizza | flour from Naples, tomatoes from the south of Italy, fine mozarella,
fresh basil olive oil - all combined with traditional baking in brick oven,

to create the perfect margarita!
Pizza à la napolitaine | farine de Naples, tomates du sud de l'Italie, mozzarella de qualité, 

basilique frais et huile d'olive - cuisson au taboun (four) pour une napolitaine parfaite!

פיצה מרגריטה
Pizza margarita

-54-

מרינרה | רוטב עגבניות, שום, שמן זית, אורגנו 
Marinara | Tomato sauce, garlic, olive oil, oregano
 Marinara | Sauce tomate, ail, huile d'olive, origan

-36-

פוקצ'ה | שמן זית, שום, טימין ומטבלים
Focaccia | Olive oil, garlic, thyme and dips

Focaccia | Huile d'olive, ail, thym et sauces aromatiques
-36-

קלצונה | פיצה סגורה במילוי גבינות ורוטב עגבניות מעל 
Calzone | A closed pizza filled with cheeses and topped with tomato sauce

 Calzone | Pizza repliée farcie de fromage recouvert de sauce tomate
-69-

קווטרו פורמאג'ו | ריקוטה, מוצרלה, קממבר עיזים ופרמז'ן 
Quattro formaggi | Ricotta, mozzarella, goat's camembert and parmesan 

Quatre fromages | Ricotta, mozzarella, camembert de chèvre et parmesan 
-69-

ים תיכונית | מרגריטה, גבינת עיזים, עגבניות מיובשות ובצל מקורמל 
Mediterranean | Margarita with goat's cheese, dried tomatoes

and caramelized onion
Méditerranéenne | Margarita enrichie de fromage de chèvre, de tomates

séchées et d'oignons caramélisés 
-69-

אתניx | מרגריטה ,עלי רוקט, עגבניות שרי ושבבי פרמז‘ן
Etnix | Margarita with rocket leaves, cherry tomatoes and parmesan shavings 

Etnix | Marguerita avec des feuilles de roquettes, tomates cherry, et copeaux de parmesan
-64-

טוניסאית | מרגריטה, טונה, זיתי קלמטה, פלפל ירוק חריף וביצת עין 
Tunisian | Margarita pizza with tuna, kalamata olives, green chili and a fried egg
La tunisienne | Pizza margarita, thon, olives kalamata, piment, et œuf au plat

-55-

פאטאטס | ריקוטה, מוצרלה, תפוחי אדמה, בטטה, רוזמרין ופרמז‘ן 
Patatas | Ricotta, mozarella, parmesan, potato & sweet potato and rosemary

Patatas | Ricotta, mozarella, parmesan, pomme de terre, patate douce et romarin
-69-

סיציליאנית | מרגריטה, אנשובי, ארטישוק ובצל 
Sicilian | Margarita, anchovy, artichoke and onion

Pizza sicilienne | Pizza Margarita, anchois, artichaut et oignon
-69-

נורבגית | מרגריטה, סלמון מעושן, עלי רוקט ופרמז'ן 
Norvegian | Margarita, smoked salmon, rocket salad and parmesan

La norvégienne | Pizza Margarita, saumon fumé, feuilles de roquettes et parmesan 
-72-

 

פפרדלה פטריות | ראגו ממבחר פטריות ושמנת
Mushroom pappardelle | Mushroom ragu and cream

Farfalles aux champignons | Sauce aux champignons et à la crème fraîche
-59-

 
פנה תרד | שמנת וגבינת עיזים

 Spinach penne | Cream sauce from goat cheese
Penne épinards | Sauce à la crème, fromage de chèvre

-59-

פנה אלי אוליו | ירקות קלויים, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, שום קונפי, זיתי קלמטה
Penne ali olio | Oven-baked vegetables, cherry tomatoes, dried tomatoes,

garlic confit, Kalamata olives
Penne ali olio | Légumes grillés, tomates cherry, tomates séchées, ail confit

et olives Kalamata
-58-

ספגטי קרבונרה | רוטב חלמונים פרמז'ן וסלמון מעושן 
Spaghetti carbonara | Smoked salmon and parmesan 
 Spaghetti carbonara | Saumon fumé et parmesan

-68-

אטריות סובה | בחלב קוקוס, ירקות מוקפצים וקארי אדום
Suva noodles | Served in a coconut sauce, sautéed vegetables and red curry

Nouilles suva | Servies dans une sauce au lait de coco, légumes sautés et curry rouge
-54-

פטוצ‘יני סלמון | רוטב שמנת בעיטור קוויאר אדום
Fettucini with salmon | Cream sauce and red lump eggs

           Fettucini au saumon | Sauce à la crème et œufs de lompe rouges
-79-

*ניתן לקבל עם פסטה מחיטה מלאה / פסטה ללא גלוטן בתוספת 5 ₪
*Served with whole wheat pasta / gluten free pasta for ils 5 extra

*Nous servons sur demande des pâtes au froment / des pâtes
Sans gluten pour un supplément de 5 nis

Jasmin | Rekanati            28/98 יסמין לבן | רקנאטי
Rizling | Gamla, Ramat Hagolan      55/105 ריזלינג | גמלא, רמת הגולן
Chardonnay | Gamla, Ramat Hagolan     105   שרדונה | גמלא, רמת הגולן 
Muscat Yarden | Ramat Hagolan      88  מוסקט ירדן | רמת הגולן
Rose Syrah | Galil Mountain Winery     98  רוזה סירה | יקבי הרי גליל 
Cava (Semi-dry)          88  קאווה חצי יבשה
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Jasmin | Rekanati        28/98 יסמין אדום | רקנאטי
Cabernet-merlot | Gamla, Ramat Hagolan   55/105  קברנה-מרלו | גמלא, רמת הגולן
Sangiovese | Gamla, Ramat Hagolan     59/115  סנג'ובזה | גמלא, רמת הגולן
Pinot Noir | Gamla, Ramat Hagolan 129              פינו נואר | גמלא, רמת הגולן
Ela | Galil Mountain Winery       129 אלה | יקבי הרי גליל 
Alon | Galil Mountain Winery      129 אלון | יקבי הרי גליל 
Meron | Galil Mountain Winery 2013     149  2013 מירון | יקבי הרי גליל
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Petron margarita | Petron, lime & lemon                49  פטרון מרגריטה   
Mojito                     42 מוחיטו
Jerusalem in | Whiskey, passion fruit,        49  ג'רוזלם אין
honey & orange juice

Co
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Pression | Draught Beer | חבית
Peroni 0.3; 0.5            25/31   0.3; 0.5 פרוני 
Bazelet 0.4                           29   0.4 בזלת 

  Bouteille | Bottled | בקבוקים    
Heineken            26     היינקן 
Paulaner            31   פאולנר 
Goldstar           26   גולדסטאר
Apple cider           26   סיידר תפוחים אלכוהולי

Be
er

אייס קפה
שייק פירות יער ותותים

שייק פירות טרופי | מנגו אננס ובננה
שייק פירות ים תיכוני | תמרים בננה ותפוח

לימונענע 
מילקשייק | וניל/שוקולד/בננה

תוספת קצפת

Ice coffee
Smoothies of berries & strawberries
Tropical fruit smoothie | mango pineapple & banana
Mediterranean smoothie | dates banana & apple
Limonana (lemon & mint) 
Milkshake | vanilla/chocolate/banana
Extra whipped cream

18
21
21
21
16
18
5

Glaçé pilé | Crushed | גרוסים

| פטרון, ליים ולימון

| וויסקי, פסיפלורה, דבש
ומיץ תפוזים

WINE AND SPIRITS



Vodka Grey Goose        27/52 וודקה גריי גוס 
Vodka Beldevere        29/53 וודקה בלוודר 
Vodka Stoli Gold        19/37 וודקה סטולי גולד 
Vodka Smirnoff        19/37 וודקה סמירנוף 

Jameson             21/34   ג‘יימסון 
Johnnie Walker Black       27/51 ג'וני ווקר שחור 
Jack Daniels         26/49 ג'ק דניאלס 
Jack Daniels Honey        27/49 ג'ק דניאלס דבש 
Chivas Regal         31/52  שיבס ריגל 
Glenfiddich 12 sׂpr        28/52 גלן פידך 

Tequila Patron        27/78 טקילה פטרון 
Tequila Jose Cuervo Gold       19/35 טקילה קוארבו גולד 

Amaretto Disaronno        21/37 ליקר אמרטו 
Drambuie         19/34 דרמבוי
Frangelico         21/37 פרנג‘ליקו 
Limoncello         23 לימונצ'לו 
Fidg - Feigling        16/29 ‘פידג
Cointreau         17/31 קוונטרו

Martini Bianco        29 מרטיני ביאנקו 
Aperol          16/28 אפרול 
Campari         17/31 קמפרי
Pastis          19/37 פסטיס
Anis Elit Harak        17/29 ערק איילות 
Anis Ouzo         19/34 אוזו 
Rum Havana Club 3        28 הוואנה קלאב 
Gordons         18/33 ג‘ין גורדונס

V
od

ka
W

hi
sk

ey
Te

qu
ila

Li
qu

eu
r

SPIRITUEUX | ALCOHOL | אלכוהול
30ML / 60ML
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מסעדת נחמן מקפידה על איכות וטריות
המוצרים וחומרי הגלם בהם היא משתמשת,

ברובם תוצרת ארץ ישראל.                                      

המסעדה מתמחה בפסטות, מאפים וקינוחים,
שנעשים במקום בעבודת יד על פי
הסטנדרטים המוקפדים ביותר.

התפריט שלפניכם מבוסס על מנות
מהמטבח האיטלקי והמקומי,

עם רכיבים עונתיים טריים ומציע
גם מנות צמחוניות, טבעוניות

ומנות לנמנעים מגלוטן.


