
 
 מנות ראשונות 

 

                         ₪ 42                  עם קרם קוקוס וג'ינג'ר, גבינה מלוחה   - )בעונה (  מרק עגבניות
   

 ₪  42       שרוף בטאבון, מתובל בטחינה גולמית,  עג'מי חציל -באבא גאנוש 

 .וצנובריםשמן חצילים מעושנים  , עגבניות מגורדות, קונפי שום, סילאן

 

 ₪  42     ממולאים באורז עגול ועשבי תיבול   -עלי גפן בנוסח מוסטי  

 .  בצד יוגורט נענע  עם רוטב ברוטב חמצמץ, מוגש

 

 ₪  42 עגבניות,   ,מלפפונים  –ירקות טריים חתוכים גס    -סלט פטוש לבנוני 

 . בתוספת גבינה מעודנת ופיתה קלויה.  הבצל סגול ופטרוזילי 

 . בתיבול שמן זית, רכז רימונים, סומק, זעתר וצנוברים קלויים

 

               ₪  52עלי חסה , רוקט , עגבניות שרי , רצועות גזר ,                    -סלט ירוקים 

, בתיבול של                                           פרמזןוגבינת   שקדיםרצועות תפוח עץ , 

                                                      .הדרים , חומץ בלסמי ושמן זית  טויניגר 

 

 ₪  52 ,אגוזי מלך  יבנה 'בגבינת בקר ,לאבנה, ג -פטריות ממולאות  

 .מוצרלהוריחן. מבושל ברוטב שמנת, וגבינת  שמן כמהין 

 

                          ₪  45   גנת בשמן עמוק מושחמת בטאבון עם    וכרובית מט -סינייה כרובית 

 . עגבניות מגורדותטחינה יוגורט , שקדים ו 

 

                            ₪ 58                  מבחר,  ירקותבציר  מעושנתחיטה ירוקה  –  טבעונית  פריקי 

                                                                                      .טחינה ושמן כמהין, טופופטריות, 

 

 ₪   25          .שמן זית , עגבניות מגורדות וחומץ בלסמימוגש עם  –לחם הבית  



 
 ת עיקריומנות 

 ₪  179 ביישון בייתי, מוגש עם -גרם  300אומצת אנטרקוט  

 . רוטב צ'ימיצ'וריו תפוחי אדמה מטוגנים 

 

 ₪  149 יין אדום עם  בישול ארוך שוק טלה ב – טלה אוסובוקו

 מוגש על העצם .שקדיםעל מצע של פריקי בלדי,  

 

   ₪ 100 דג שלם במשרה שמנת שום ושמיר  -פורל טרי מנחל הדן 

                                                מוגש עם   ,בטאבון   מבושל,במילוי עגבניות מיובשות 

 תפוחי אדמה מטוגנים.

 

   ₪ 85 דבש , בציר בקר , רכז רימונים  פרגיתנתחי   -לולו עוף  פרגית 

 . בר  אורז מוגש עםושקדים  

  

                       ₪ 68מוגש ברוטב שמנת סלק                                    –סלק במילוי גבינה  ניוקי  

    .גבינת מוצרלה ואגוזים

 

 ₪  68   מוגש עם סלט קטן ,בצק שמרים במילוי לאבנה ועשבי תיבול  –פטאייר  

 

 ₪  68   קובה בורגול במילוי בשר בקר וצנוברים, מטוגנת בשמן  -קובה גלילית 

 .  יוגורט  טחינהעמוק מוגש עם 

            
 ₪  59  ארוחת ילדים

 ל שתייה קלה וכדור גלידה( ול)כ
 . רצועות עוף צ'ונגו בציפוי קראנצ'י ,בתוספת צ'יפס   –שניצלונים   •

 
 
 
 

 אפשרות למנה צמחונית 
 אפשרות למנה טבעונית  



  

 
 שתייה קלה 

 
 ₪  14         זרו  -ה קול

 ₪  14         זירו   -  ספרייט

 ₪  12        מי טוניק  -  סודה

 ₪  14         בירה מאלט 

 ₪  12          ענבים 

 ₪  12          י טפיוז 

 ₪39- 22- 14            ליטר  -   חצי ליטר-  כוס  -  עם נענע לימונדה

 ₪39- 22- 14             ליטר  -  חצי ליטר-  כוס -תפוזים  

 ₪  20    )בעונה( סחוט טרי במקום  - טבעי  תפוחים מיץ

 ₪  22        מ"ל  750סן פלגרינו   

 ₪  12         מינרלים  מים

 ₪  16         ר ק  קפה

 ₪  16         ר ק  שוקו

 

 בירות

 שאל את המלצר   -חבית הבית מתחלפת 

 ₪  24         מל׳  300

 ₪  28         מל׳   500

 ₪  22                                                                                              בירה מבקבוק 

 בירה לאגר בהירה    –קרלסברג 

  בירה לאגר ענברית – טובורג 



 
 קינוחים 

 
 

   ₪ 49   שנה  100על פי מתכון בן  - עוגת התפוחים של סבתא יוכבד
 מוגש עם כדור גלידת וניל על מצע ברס אגוזים 

 

 ₪  45  עוגת הגבינה של מרים )ללא גלוטן(, מוגש עם ריבת פירות יער 

 

 ₪  45               קסאטה מסקרפונה מוגש עם רוטב שוקולד חם ודובדבני אמרנה
 

 

 ₪  45       חלב ולבן  שלוש שכבות של מוס שוקולד מריר , -ללא סוכר    טריקולד

 

 ₪  25                                       אספרסו וגלידה וניל  –אפוגטו  
 (₪ 7ייסר ברנדי או ליקר קפה צ' תוספת )

 

 

 

 



 
 חמהשתייה 

 
 ₪  10        תה שחור עם נענע 

 תה ללא קפאין מוגשת בקנקן  –חליטה  

 ₪  18          קטנה 

 ₪  25          גדולה 

 אי הודי עם חלב חם’צ - ירוקה –  פירות יער -  הדרים

 ₪  12         אספרסו קצר 

 ₪  14        אספרסו ארוך  

 ₪  14                                  אספרסו כפול

 ₪  12         מקיאטו 

 ₪  12        קפה הפוך קטן 

      ₪ 14        קפה הפוך גדול 

 ₪  10         קפה שחור 

 ₪  12        קפה ערבי בניחוח הל 

 ₪  12           נס קפה

 ₪  14        נס קפה על חלב 

 ₪  14         אמריקנו 

 ₪  15         שוקו חם 

 ₪  20         שוקופלת 

 ₪  28                  )בעונה( עם תוספת יין אדום  סיידר תפוחים חם

 



 
 ת יינו תפריט 

           ע מבעב    יין
 

   ₪ 125                 הגולן רמת  יקבי  גמלארוט  ב
  ₪ 225                                                      צרפת                                   ,  שמפניה ברטל 

 
 יין רוזה  

 ₪  125כישור רוזה , גליל עליון                                                                                   
 

 לבן   יין 
 ₪ 125                     הגולן  רמת  יקבי ,ירדן ר,גוורצטרמינ
 ₪ 120                                                                   סוביניון בלאן , ניו זילנד וילה מריה  

 ₪  135                                                                                                 שבלי , אלכסנדר
 ₪ 89   ₪ 49      הגולן  רמת יקבי  ,גמלא ה, שרדונ 

 
 אדום    יין 

 ₪ 145                                                                                          שבו אדום , 
 ₪  180                                                                סקה , איטליה ׳ וינו נובילה לה ברצ

   ₪ 145                                                                    ,לאנגדוק ,צרפתשאטו פול מאס 
 ₪ 160                                                                                        יראון , יקב הרי הגליל

    ₪ 180מרלו , ירדן , יקב רמת הגולן                                                                         
 ₪ 210      הגולן  רמת יקבין, ירדן,  סוביניו  קברנה 

 ₪  98                                                                          גליל  הריה, אל
 ₪  120                  ₪    59                     הגולן רמת יקבי בניון , גמלא , וקברנה ס  –מרלו  
                    ₪   69                                                   , גמלא ,יקב רמת הגולןסירה  

 

 
 
 
 
 
 

 ליין הבית תשאל את המלצר



 
  אלכוהוליים משקאות

 ₪  36 -שוט 
 ₪ 19-ייסר צ׳

 

      black labelוויסקי    בלאק לייבל
                                      Jameson וויסקי  יימסון 'ג

      Bushmills וויסקי  סבושמיל

       Ballentine  וויסקי  בלנטיינס 

        Jim Bean וויסקי  בים  ים'ג

      Jonny Walker Black וויסקי  בלק   ווקר וני'ג

       Jack Daniels וויסקי  יאלס דנ ק 'ג

       Glenfiddich      וויסקי  גלנפידיך

                         Courvoisier v.s    קוניאק קורוואזיה

       Gordon’s Gin         גורדון ין 'ג

      Bacardi Rum      י בקרד רום 

       Tequila Cuervo  קוארבו  טקילה 

       Vodka Finlandia  פינלנדיה  וודקה 

       Vodka Absolute  אבסלוט  וודקה 

       Arak Elite   ת עלי        ערק

        Campari      קמפרי 

     Southern Comfort      ליקר  טקומפו  רן'סאות 

       Drambuie ליקר   דרמבוי 

 


