
  
 
 
 
 

 

 עסקיות צהריים

 12:00-16:00 השעות בין 'ה-'מוגשות בימים א

 ,העסקית כוללת מנה ראשונה לבחירה

 (17₪)+ בירה / (28₪)+ הבית כוס יין / חמה / שתייה קלה

 במחיר המנה העיקרית

 
 

 

 ראשונות

  קלאסי ופרמז'ן טוויניגר, אנדיב וחסותסלט 

 גבינה בולגרית, סומק ועשבי תיבולסלט עגבניות חריף, 

 שמנת מוקצפת, פירורי אמרטי, אפונת שלג, ויניגרט גרגירי כוסברהדלעת צלויה ומוצרלה, 

 ויניגרט צ'ילי, מלפפונים פריכים, ויניגרט יוזו ושומשוםסשימי סלמון נא, 

  קרם פרשעם ברוסקטה ו עיריתתפוח גרנד סמית,  לויה,מרק דלעת צ
 

 מיוחדות ראשונות

 58+      ביצה רכה, פלפלים קלויים, צ'ילי וקרוטוניםסרדינים בכבישה ביתית, 

  52+       צ'טני אגסים ובריוש צרוב  פטה כבדי עוף,

 62+    , כוסברה וצ'יליאבוקדו, סמיתגרנד  ויניגרט קארי, תפוחסשימי טונה, 

 64+    עגבניות מרוסקות, צ'ילי, לבנה מעושנת וירקות פריכיםסשימי דג ים, 

 64+   בצל חרוךנענע, זיתים ו ,פטה שעועית ירוקה, מהגריל, קישוא בלאדיו שרימפס
 

 עיקריות

   87                תבשיל קישואים ועגבניות מעושן, לבנה ונענע יבשה                       ,ים דג קבב

 92      פטריית מלך היערוכמהין, קייל ו ארטישוק ירושלמיקרם , "supreme"עוף 

 91      וכמון ותשרי צהובסגול כבוש, ויניגרט עגבניות כרוב  ,פלנצ'הקלמרי 

 88     צ'יפס וחרדל סלקרוטב איולי צ'יפוטלה, בשר אנטריקוט מובחר,  ,יהמבורגר קלאס

 88     קצוצה ועירית ן'פרמז, לבן יין, חומה חמאהאפונת שלג, , תירס, יער פטריות ניוקי

  92       פרמז'ן וטריב נאורוטב עגבניות, ירקות שורש,  ראגו, פפרדלה

           96        וגרמולטה יין לבן, פטרוזיליה, שום, צ'ילימולים, לינגוויני 

 117             קרם גזר מרוקאי, סלט חיטה חם, שעועית ופסטו פילה דניס קריספי,

 118      וח אדמה קריספי ובצל חרוךפ, קרם בצל לבן, תשיפוד פילה בקר

 130               ברוקומיני, זוקיני, זיתים, פטרוזיליה ופסטה פיצ'י בעבודת יד ,לברק שלם צרוב

 ג' 100-ל ₪ 58                             נתחים מובחרים מרמת הגולן

 
 ש"ח 14 - , שמן זית וזיתיםסלסת עגבניות טריות, * לחם הבית
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 התחלות

 18                   , שמן זית וזיתיםטריות סלסת עגבניות , לחם הבית

 48    שרימפס, תפוח גרנד סמית, עירית וברוסקטה עם קרם פרש מרק דלעת צלויה,

 52        צ'טני אגסים ובריוש צרוב  פטה כבדי עוף,

 48       קשיו מקורמל, פרמז'ן וויניגרט קלאסי סלט אנדיב וחסות,

 58      ביצה רכה, פלפלים קלויים, צ'ילי וקרוטוניםסרדינים בכבישה ביתית, 

 56   שמנת מוקצפת, פירורי אמרטי, אפונת שלג, ויניגרט גרגירי כוסברהדלעת צלויה ומוצרלה, 

 62     וצ'ילי, כוסברה אבוקדו, יתסמגראן תפוח ויניגרט קארי,  ,סשימי טונה

 58      צ'ילי, עגבניות, עירית ואיולי צ'יפוטלה ברוסקטת טרטר דג ים, 

 64     ת, צ'ילי, לבנה מעושנת וירקות פריכיםומרוסק עגבניות ,דג יםסשימי 

 82        ריזוטו שום ירוק, צ'ילי ועירית סקאלופ צרוב,

 64    זיתים, צ'ילי ובצל חרוך נענע,, פטה, שעועית ירוקה מהגריל, וזוקיני בלאדישרימפס 

 

 פסטה

 88   , תירס, אפונת שלג, מרווה, חמאה חומה, יין לבן, פרמז'ן ועירית קצוצהניוקי פטריות יער

  78       שום ויין לבן ברוקולי, נענע, , פטה אפונה, מפלדיני

 96       וגרמולטה יין לבן, פטרוזיליה, שום, צ'ילי ,מוליםלינגוויני 

 92      רוטב עגבניות, ירקות שורש, קוביות אונטריב ופרמז'ןראגו, פפרדלה 

 62         בזיליקום ופרמז'ן מקרוני עגבניות שרי

 

 דגים ופירות ים

 138    בובס ערמונים, שעועית ירוקה, בצל, צ'טני ראס אל חנות ורוטב לימון ביאנקו מוסר ים צרוב,

 130    , זוקיני, זיתים, פטרוזיליה ופסטה פיצ'י עבודת ידברוקומינילברק שלם צרוב, 

 87          תבשיל קישואים ועגבניות מעושן, לבנה ונענע יבשה  ,קבב דג ים

 91/  68           כרוב סגול כבוש, ויניגרט עגבניות שרי צהובות וכמוןקלמרי פלנצ'ה, 

 178/  134/  72                            מרווה, איולי צ'יפוטלה וצ'יפסשרימפס קריסטל, 
 

 

 בשר

 112      פירה וגזרים צלוייםהמבורגר עם כבד אווז ברוטב יין אדום, 

 92        קרם ארטישוק ירושלמי וכמהין, קייל ופטריית מלך היער, "supreme"עוף 

 146  מח עצם, רוטב שמנת וברנדי של פעם, פירה, תרד מוקפץ ופטריית פורטבלופילה בקר בגריל, 

 148      ומנגולד מותכת גבינת עיזיםפטרוזיליה, שום, פריקי, צלעות טלה, 

 ר'ג 100-ל₪  58               ןבשר מובחר מרמת הגולנתחים משתנים, 
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 קינוחים

  42       כדורי עוגת גבינה אפויה, קרמבל חמאה, פטסייר פיסטוק ופירות יער - "גונדי" גבינה

 44  מלבימרנג רך צרוב, שערות קדאיף, ומרק סורבה תות, דובדבני אמרנה,   -" איים צפים"

 38    גלידת וניל, רוטב פירות יער, רוטב וניל, פירות יער ופופקורן מקורמל -" סאנדיי"

 54                מוס שוקולד מריר, מוס שוקולד חלב ופרלינה, קראנץ' וגרניטה של אגוזי לוז - "פררו רושה"

 25         גלידה וניל ואספרסו - אפוגטו

   

 

 קפה ושתייה חמה

 10          ארוך / קצר אספרסו

 13         כפול ארוך / אספרסו כפול

 11          ארוך / מקיאטו קצר

 14         כפול ארוך/  מקיאטו כפול

 12/  10          גדול / קטן  אמריקנו

 16/  14           גדול / הפוך קטן

 18            קפה קר

 14      שחור / יערפירות  / ירוק יפני / יסמין / תה ארל גריי

 
 

 אפרטיף ודיגי'זטיף

 32            אפרול

 34            קמפרי

 38           בחרובקה

 40            אברנה

 40           ייגרמייסטר

 44           פרנה בראנקה

 

 45mlגראפה ופורט. 

ALEXANDER AMARON          38 

WARRES WARRIOR          38 

DOWS LBV           40 

24 CARTI           40 

OTIMA            46 

MARC DE GALILEE          50 

SARPA BARIQE           52 

FRANCESCHINI AMARONE         52 
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