
 נתחים מיוחדים לפי משקל  

 כל הנתחים מוגשים עם תוספת לבחירה

 גרם ₪100 ל  52..................................................... יתאנטריקוט עגלה מקומ

 גרם ₪100 ל 42.............................................................יעגל מקומ סינטה

 גרם ₪100 ל 55...............................................................מקומי פילה עגל

 ם גר  ₪100 ל  58.................................................................... צלעות טלה

 גרם ₪100 ל   69.............................................. / שקדי עגל תוספת כבד אווז

 

 בקר וואגיו טרי ומובחר

הנתחים .  נתחים אלו מאופיינים ברמת שומניות גבוהה וטעמים ייחודייםפירוש המילה וואגיו הוא "בקר יפני".  

 ם במקררי הבשר שלנו. אנו מציעים מדי יום רק נתחים שהגיעו לדרגת יישון מרבית.  ימטופלים ומיושנ

 גרם ₪100 ל 34גחלים...............................בעישון  שעות 12 -שורט ריבס וואגיו

 גרם ₪100 ל  65אנטריקוט על העצם.................................... -  וואגיו פריים ריב

 גרם ₪100 ל  68........................................ נתח שומני ועסיסי- אנטריקוט וואגיו

 גרם  ₪100 ל   72נתח עסיסי ומשוייש מאזור הצלעות הקדמיות.....- וואגיו דנבר קאט

 גרם  ₪100 ל   72  ..........מאזור הכתף עם טעמים עזיםנתח דק  –וואגיו איירון פלאט

 

 מידות עשייה 

R-  צרוב רק במעטפת, כאשר כל חלקו הפנימי נא, צבוע אדום עז, בטמפרטורה נמוכה 

MR- נא למחצה, שוליו החיצוניים של הנתח צרובים ומרבית חלקו הפנימי נא, בטמפרטורת החדר 

M-  צלויים וכך גם מחצית מחלקו הפנימי, במרכז טמפרטורה חמימהעשוי למחצה, שוליו של הנתח 

MW-  עשוי, שוליו של הנתח צלויים וכך גם מרבית חלקו הפנימי, במרכז הנתח צבע ורוד 

WD-  עשוי היטב, שוליו של הנתח צלויים וכך גם כל חלקו הפנימי, במרכז הנתח צבע אפרפר 

 

 תוספות

 ₪  16...........................פיקנטי   סלט עגבניות

 ₪  16............ .סלט ירוק............................ 

 ₪   18........................ ירקות גריל...............

 ₪  22.... .קרם תפו"א מעושן .......................

₪  24... צ'אנקים של תפוח אדמה .................



 

 

 

 ראשונות 

  ₪  24.. .................................וחריף................  טחינה הר ברכה, , סלסה של עגבניותשפותח שולחן לחם

 ₪    49.  ............................................................................, טחינה שחורה וסלט עגבניות...לב חציל 

 ₪  54. ........................................................................בויניגרט זעתר וקראמבל פלאפל. סלט ירקות

  ₪  56.............................................................. ירקות שרופים..וסלסה של , טחינה עמבה ביס עראייס

 ₪   58. ..................... .....קמפרי, פילה הדרים, פקאן וקשיו מסוכרים . תערובת חסות בויניגרט -סלט חקלאי

  ₪   62. ן.................................................................................ורוטב יי  תפו"אקרם שיפוד מולארד, 

 ₪    64.............................. ....... שבבי אצה קלויה, איולי נענע הדרים על טוסט קסטןספייסי טונה אדומה, 

 ₪  72.............................................................. וטוסטונים קונפי שום ממרח מח עצם,  ,צלחת שרקטורי

  ₪   82  ............................... ......................, רוטב כבד אווז ופונזו, פטריות שימאג'י..פילה עגלקרפצ'יו 

 

 המבורגר וכריכים  

 מוגש עם צ'אנקים של תפוח אדמה
 ₪   78................... .................. נענע הדרים איוליקריספי בצל, גרם עם ירקות טריים,  220 וואגיוהמבורגר 

 ₪ 66.................................. ......................חרדל אמרנה...עם ירקות טריים, איולי בורגר  קריספי צ'יקן

 : עם טחינה שחורה, סלסה של ירקות שרופים, קריספי בצל ועלים ארומטיים -"חלת ואלרו"

 ₪ 68.............................................................בבישול ארוך מזוגג ברוטב ברביקיו ביתי אסאדו מפורק

 ₪   68על הגריל.......................................................................................................קבב וואגיו 

 ₪ 69............................................................................. ..תבלינים 12בתערובת  דגים של שווארמה

 ₪ 69................................................................................................מובחריםמנתחים  רוסטביף

 

 עיקריות 

 ₪  68........................................................ בזיליקום...... ו, קרם עגבניות לימוני  רביולי ארטישוק שחור

 ₪  82..  ....................................... ..............................................ראגו פטריות עם כמהין..... ריזוטו

  ₪   88.. .............................................טרי...................................... ירקות גריל ואורגנו, מיני פרגית

 ₪  116.. .................... ...................................... ובוקצ'וי .תפו"א קרם  י,, פטריות שימאג'סלמון מקורמל

 ₪   168, כבד אווז, קרם מעושן ורוטב יין...................................................................... חלונות סינטה

 ₪   49מיני המבורגר וצ'יפס / שניצלונים וצ'יפס...  -(12)עד גיל   ארוחת ילדים*


