בירה  280/410מ"ל

14/19
14/19
19/24
23/28
19

טובורג
קרלסברג
שפירא פייל אייל
גינס ()390/580
בקס (בקבוק )275

יין לבן
סוביניון גמלא
סוביניון מאד האוס
שרדונה גמלא
שאבלי דומין פורי
גוורצטרמינר בלו פיש
גוורצטרמינר וילה וולף
רוזה קאזה דפרה
קאווה ברוט פריול

28/110
28/110
28/110
39/150
25/95
28/110
25/95
22/82

יין אדום
מלבק רזרבה סנטה חוליה
ריוחה קריאנזה פאוסטינו
אלון הרי גליל

28/110
28/110
28/110

ספיריט (מנה/רודפן)
ערק יודה
סטולי
זוברובקה
קמפרי

10/20
10/20
10/20
10/20

גורדונ'ס
אוזו פלומרי
קוורבו גולד
בקרדי לבן
פרנט לוקסרדו

12/24
12/24
12/24
12/24
12/24

בושמיל'ס
בומביי ספייר
קפטן מורגנ'ס ספייסד
אל חימדור רפוסדו
מטאקסה 5

14/28
14/28
14/28
14/28
14/28

ג'ק דניאלס
פטרון סילבר/רפוסדו
גודה VS

18/36
18/36
18/36

✩ קוקטיילים ✩ 39 -
ט.ל.ח

HAPPY HOURS MENU

א-ה עד השעה 20:00
שישי  17:00עד 22:00
שבת  18:00עד 20:00

SPECIAL DAYS MENU
10/20

יינות 35/135

ערק עלית
קמפרי
סטולי

גמלא שרדונה ,ישראל
גמלא השמורה סוביניון בלאן ,ישראל
מאד האוס סוביניון בלאן ,ניו-זילנד
בלו פיש גוורצטרמינר ,גרמניה
וילה וולף גוורצטרמינר ,גרמניה
קאזה דפרה רוזה ,איטליה

12/24
אוזו
קוארבו גולד
גורדונ׳ס
בקרדי
פרנט לוקסרדו

סנטה חוליה מלבק רזרבה ,ארגנטינה
פאוסטינו ריוחה קריאנזה ,ספרד
הרי גליל אלון ,ישראל

14/28
בושמילס
בומביי
קפטן מורגן ספייסד
מטקסה 5
אל חימדור רפוסדו

18/36
ג׳ק דניאלס
פטרון רפוסדו/סילבר
הנסי VS

בירה
טובורג 20/28
קרלסברג 20/28
שפירא 22/30
26/34
גינס
22
בקס
29
סטלה

סנגריה 39
~Cocktails ~45

 | Aperol Sourאפרול ,גליאנו ,שרטרז צהוב,
מיץ לימון טרי ,סירופ ג׳ינג׳ר-דבש וביטרים.
 | Negroniבומביי ,ורמוט פרימיום וקמפרי.
 | White Negroniטנקרי ,נואה פראט
ולוקסרדו ביטר לבן.
 | La Mulaבומביי ,סירופ גואבה ,קמפרי
וג׳ינג׳ר ביר.
 | Old Caribbeanקפטן מורגן ספייס ,ליים,
סירופ ג׳ינג׳ר-דבש וביטרים.
 | Paloma Biancaחימדור רפוסדו ,מיץ
אשכולית ,ליים ,סירופ גואבה וטוניק אשכולית.
 | Margaritaחימדור רפוסדו ,טריפל סק ,לימון.
 | Smoky Margaritaחימדור ,מזקל ,ליים
וטריפל סק ,סירופ ג׳ינג׳ר-דבש ואורנג׳ ביטרז.

~Cocktails ~52

 | Paper Planeברבן מייקרס מרק ,אפרול,
אמארו ומיץ לימון טרי.
 | Rettlesnakeוויסקי שיפון סאוור עם
נגיעה של אבסינת׳.
 | Vieux Carreהנסי  ,VSג׳ק דניאלס ריי,
ורמוט אדום פרימיום ,בנדיקטין וביטרז.
ט.ל.ח

מהמטבח
בקטנה
בוטנים קלויים עם קליפה 9 -
זיתים 12
חמוצי הבית 14
אדממה 16
נאצ'וס נאצ'וס תירס עם סלסת עגבניות חריפה 26 -
תוספת שמנת חמוצה 4 -
טחינה בסיבוב טחינה הר ברכה ,פלפל חריף ,צנוברים ,כמון ,פפריקה מרוקאית,
פטרוזיליה 15 -
צלחת חריפים  -פלפלים קלויים מתוקים וחריפים עם פטה צנוברים
ופטרוזיליה 25 -
מטיאס (צלחת) שמנת חמוצה ,בצל כבוש ,מלפפון ,עגבניה ,צלפים ,צנונית,
פטרוזיליה 26

פוקצ׳ה
פוקצ׳ה ,שמן זית בלסמי 11 -
חצי פוקצ׳ה 6 -

סלטים
סלט יווני טעים מלפפון ,עגבניה ,בצל סגול ,קלמטה ,עשבים (אורגנו ,פטרוזיליה,
בצל ירוק) ,פטה מתובלת 32 -
סלט קיסר לבבות חסה עטופים ברוטב קיסר ,פרמז'ן וקרוטונים 39 -
תוספות :בייקון  ,8 -קורנדביף  ,8 -גרבלקס 14 -
צלחת ירקות עם צלוחית טחינה 29 -
תוספת פטה  ,9 -תוספת טחינה קטנה 4 -

פחמימות גדולות
טוסט גאודה 34
תוספות ללא תשלום  -בצל סגול ,עגבניה ,פסטו ,קלמטה
תוספות בתשלום  -פפרוני ,קורנדביף ,או פטה 39
כריך קורנדביף ממרח חזרת ,רוקט ,עגבניה ,מלפפון חמוץ ,חרדל 42 -
כריך מטיאס  -שמנת חמוצה ,בצל כבוש ,עגבניה ,פלפל שחור ,פטרוזיליה 42 -
פוקצ'ה מוצרלה  -עשבי תיבול טריים ,מלח ים ,צ'ילי גרוס ,פפריקה מעושנת,
שום קונפי 39 -
תוספת אנשובי  ,5 -תוספת ארטישוק 5
פוקצ'ה גאודה עשבי תיבול טריים ,מלח ים ,שום קונפי ותוספת לבחירה
פפרוני/קורנדביף/פטה 39 -
זוג טראפלס שוקולד 16
ט.ל.ח

