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סלטים
ראשונות
פלטת גבינות משתנה | ₪ 69

סלט סלק וגבינת שברה | ₪ 64
קרעי סלק צלוי ,פיסטוק קלוי ,גבינת שברה ,בלסמי ,סלנובה,
אנדיב ואורגולה בויניגרט פירות יער

לחם הבית=₪ 32
לחם שנאפה במקום .מוגש עם מטבל גזר במרווה ומטבל ארטישוק ופטה חריף

סלט קיסר | ₪ 64
לבבות חסה ,אספרגוס ,ביצה מושלמת בפירורי לחם ,רוטב קיסר ,קרוטונים ופרמז'ן

צלחת חריפים | ₪ 24
פלפל צ'ילי צלוי ,סחוג ירוק וחתיכת פוקאצ'ה על טחינה

סלט זוקיני ודואה | ₪ 54
נענע ,פטרוזיליה ,צנונית ,מלפפון ,דואה ,יוגורט וליטל ג'ם צלוי

צ'יפס | ₪ 29
מוגש עם איולי שמנת חמוצים ,קטשופ ומיונז

סלט ויטמינים עשיר בברזל | ₪ 62
עדשים שחורות ,קייל ,רוקט ,תרד ,בצל סגול ,חמוציות ,פטרוזיליה,
אגוזי מלך ,גבינת טולום ,קריספי בצל ועלי אורגנו טריים

בורקס גבינות | ₪ 61
בצק עלים ממולא בפטה ,פרמז'ן ,גבינת שמנת ,זיתי קלמטה ואורגנו טרי
לצד צ'יזיקי ,זרעי עגבניות ,סחוג ,ביצה חצי רכה ועלי רוקט

סלט עגבניות קיץ | ₪ 64
רבעים של עגבניות עטופים בסלסה ירוקה ,על רוטב עגבניות שרי כתומות
עם שקדים ,אגוזי מלך ,צנוברים ,קרעי מוצרלה באפלו ואורגנו טרי

טוסט אבוקדו | ₪ 48
פרוסת בריוש קלויה בחמאה מזוקקת ,אבוקדו טרי ,צ'ילי ,ביצת עין ועלי כוסברה
כרובית אפויה | ₪ 51
טחינה ,בצל צלוי ,שקדים קלוים ,סחוג ירוק ובצל בסומק

פיצות

טרטר מוסר ים | ₪ 57
פטרוזיליה ,כוסברה ונענע קצוצים דק ,כרוב סגול ,צנובר ולאבנה

קלאסית | ₪ 53
רוטב פומדרו ,מוצרלה ,בזיליקום

סביצ'ה טונה | ₪ 79
פלפל שאטה ,מלפפון ,סלרי ובצל שאלוט בוינגרט שרי ותותים
מוגש עם מקל פוקאצ'ה

כמהין | ₪ 59
רוטב שמנת ,מחית כמהין ,מוצרלה ,בטטה ופטריות טריות

פולנטה | ₪ 66
עשויה מתירס טרי ,מלווה בקוביות פולנטה אפויה ופרמז'ן
ברוסקטה טרטר סלמון | ₪ 68
שרי ליקופן קצוץ ,צ'ילי ,צלפים ,בצל סגול ,צנוברים ,רוטב קיסר ופרמז'ן

אמריקאית | ₪ 66
רוטב פומדרו ,מוצרלה ,חזה אווז ופפרוני
ארבע גבינות | ₪ 59
רוטב בשמל ,רוקפור ,צ'דר ,מוצרלה ,פרמז'ן וארטישוק
בצלים | ₪ 59
רוטב פומדרו ,מוצרלה ,בצל סגול ,בצל ירוק ובצל מקורמל

טבעוני |

ניתן להפוך לטבעוני

עיקריות
מעורב | ₪ 69
פרגית ,כבדים ולבבות ,בצל מקורמל ,שום ,שרי ,פלפל צ'ילי חריף ,מטבוחה וטחינה
שניצל בחלה | ₪ 59
חצילים מטוגנים ,צרור עלים של חסה קיסר ,עלי רוקט ובצל ירוק ,מטבוחה וטחינה.
מוגש לצד צ'יפס
פארוק בורגר | ₪ 69
קציצת בקר וכבש ,ריבת בצל שהתבשלה עם בייקון טלה וחומץ בן ייין לבן ,חסה
ולחמנייה טרייה .מוגש עם איולי שמנת חמוצים לצד צ'יפס קריספי

קינוחים

ביונד בורגר | ₪ 69
קציצה מחלבון אפונה ,חסה ,בצל ,עגבנייה ומלפפון חמוץ
מוגש עם מיונז טבעוני וצ'יפס קריספי

קראק פאי | ₪ 44
רוטב קרמל וקרם פרש

ניוקי פורצ'יני וערמונים | ₪ 74
ניוקי עבודת יד שנעשית במקום .ערמונים ופטריות פורצ'יני ברוטב חמאה חומה

פאי טבעוני | ₪ 44
אבקת סוכר ופולי קפה

סלמון על ניוקי | 95
ניוקי עבודת יד שנעשית במקום ,עגבניות צלויות ,שום קונפי ,צלפים ,אפונה,
צ'ילי ,שרי ,פטרוזיליה ,חמאה ויין לבן

אצבע שוקולד | ₪ 44
רוטב בייגלה מלוח

ריזוטו סרטנים ושרימפס | ₪ 89
שרימפס צרוב בחמאה ,בשר סרטנים ,אפונה ,עגבניות שרופות ,בצל ,טימין ופטרוזיליה

עוגת גבינה באסקית | ₪ 44
עם רוטב פירות יער
ברד פודינג | ₪ 42
בצק קרואסון חמאה אפוי עטוף בקרם ברולה

ילדים
פסטה ילדים | ₪ 38
רוטב לבחירה:
שמנת ,עגבניות ,רוזה

פסטה שניצל | ₪ 46
רוטב לבחירה:
שמנת ,עגבניות ,רוזה

שניצל וצ'יפס | ₪ 46

קוקטיילים | ₪49
basil smack
קוקטייל ארומטי ומתקתק
שמפתה את בלוטות הטעם והריח
ג'ין ,לימון ,בזיליקום ,תות

litchi red skies
שיקוי מרענן שהוא מפגש פסגה
בין חמצמצות למתיקות מאוזנת
וודקה ,ליצ'י ,תות ,לימון

munk
שיקוי מכשף עם טעמים מתקתקים
מעושנים ונגיעת חריפות
טקילה ,שרטרז ,נענע ,למון גראס,
לימון ,צ'ילי

mid day
קוקטייל טרופי מתוק,
עם צבע עז וטעם מתחנף
וודקה מלון ,ליקר מידורי יפני,
סירופ למון גראס וג'ינג'ר ,לימון

singapore
וודקה ,ליקר פסואה,
פסיפלורה ולימון

strawberry dream
טקילה ,רום קפטן מורגן,
קרם קוקוס ,תות ,שקדים

בירה מחבית

בירה בבקבוק

טובורג | ₪28/35
קרלסברג | ₪28/35

 1664בלאנק | ₪31
קורונה | ₪33
שקמה מרצן לאגר | ₪35
קסטיל רוז' | ₪37
סומרסבי (סיידר) ללא גלוטן | ₪35

ויינשטפן | ₪30/37
גינס | ₪30/37

וויסקי
ג'וני אדום ₪23/37
ג'וני שחור ₪31/54
בושמילס ₪24/38
ג'יימסון ₪24/38
גרנטס ₪23/37
גלנפידיך ₪64
גלנפידיך ₪40/67 15
בלוויני ₪41/70 12
מאנקי שולדר ₪65
מקאלן ₪64 12
ג'ק דניאלס ₪26/47

טקילה
אספלון סילבר ₪23/37
אספלון גולד ₪23/37
דון חוליו ₪33/57
דון חוליו בלנקו ₪37/63
קוארבו גולד ₪25/39
קוארבו בלאק ₪28/47

קוניאק
רמי מרטן ₪ 28/53 vs
רמי מרטן ₪ 32/61 vsop
רמי מרטן ₪ 46/90 xo
הנסי ₪ 29/56 vs

רום
פאמפרו לבן ₪24/38
קפטן מורגן ספייס ₪26/44
קפטן מורגן בלאק ₪27/45

אניס
ערק שליט ₪19/38
אוזו ₪21/39 12
פרנו ₪21/34
פסטיס ₪21/34
סמבוקה שחורה ₪23/37

דג'סטיף
ייגרמייסטר ₪24/39
בחרובקה ₪21/34
שרטרז ירוק ₪25/42
שרטרז צהוב ₪25/42

ג'ין
גורדונ'ס ₪23/37
טנקרי ₪25/42
טנקרי ₪29/46 10
הנדריקס ₪28/46
הנדריקס מידסאמר ₪32/54
הנדריקס לונר ₪32/54
ג'ין רוקו ₪27/44

וודקה
סמירנוף ₪23/39
סמירנוף שחור ₪27/43
קטל וואן ₪26/41
בלוודיר ₪29/50
ואן גוך ₪28/49

אפריטיף
קמפרי ₪23/39
צינזאנו ביאנקו ₪19/32

ליקר
אמרטו דיסרונו ₪23/38
מידורי ₪24/39
דרמבוי ₪24/39
סאוטרן קומפורט ₪24/39
בייליס ₪24/39
קלואה ₪22/36
בד אפל ₪23/37
פידג' ₪23/37

אסטריה | ₪30/37
שקמה אמבר אייל | ₪32/37
מלכה | ₪33/39
mix
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