ראשונות לבחירה
פלאפל בטחינה
חומוס הבית
מרק היום
סלט ירוק בוינגרט צרפתי
סלט קצוץ עם טחינה

ראשונות בתוספת תשלום
קלמרי בציפוי פריך ₪ 21
חצי כרובית ₪ 23
חציל בלאדי ₪ 24
קרפצ'יו בקר ₪ 25
פטה כבד עוף ₪ 25
סביצ'ה דג ים ₪ 27

עיסקית ₪ 71
פוקצ'ה קונקרנה בשר עגל מתובל ,מוגש עם יוגורט עיזים וסלסת עגבניות
פיצה נפוליטנה בצק דק ,רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,פרמז'ן ,שמן זית
ובזיליקום
פטוצ'יני פומודורו רוטב עגבניות ,בזיליקום ונגיעת שמנת
סלט קיסר לבבות חסה ,רצועות חזה עוף ,קרוטונים ,עגבניות שרי ,בצל
סגול ,רוטב קיסר

עיסקית ₪ 79
ריגטוני בטטה ,בצלים ואספרגוס ברוטב שמנת מעודנת
שניצל מוגש עם סלט קולסלאו ותוספת לבחירה
המבורגר  100%בקר טרי טחון במקום ,מוגש עם צ'יפס
תוספות להמבורגר :בצל ,פטריות ,גבינה צהובה ,ביצת עין  .6₪גבינת רוקפור 8₪

קבב טלה על ליבת חציל וגרגירי חומוס ,מוגש עם תוספת לבחירה
חזה עוף בקרמל ותפוז שערות פרסה וחציל קלוי ,מוגש עם פירה

עיסקית ₪ 88
כבד עוף ביין אדום ובצלי שאלוט ,מוגש עם פירה
ניוקי פורצ'יני ומיקס פטריות אספרגוס ,מרווה ופרמז'ן
רביולי ארטישוק וגבינות בחמאת חרדל עם עגבניות שרי קונפי ,ארטישוק
איטלקי ,יין לבן ומוצרלה די באפלו
חצי עוף צלוי עם משקולת מזוגג ברוטב תמרינדי מוגש עם תוספת לבחירה
אסקלופ פרגית בטריאקי מוגש עם תוספת לבחירה

עיסקית ₪ 95
פילה סלמון במיסו ,תפוז וג'ינג'ר מוגש עם תוספת לבחירה
פסטה פירות ים שרימפס ,קלמרי ומולים מוקפצים בשמן זית ,עשבי
תיבול ,עגבניות ,גבינה מלוחה ופרמז'ן
המבורגר אנטריקוט  100%בשר אנטריקוט בתבליני הבית עם בצל
מושחם וחזה אווז מעושן ,מוגש עם תוספת לבחירה

עיסקית ₪ 124
פילה דניס על ניוקי גבינת עיזים ,מוגש עם תוספת לבחירה
סטייק אנטריקוט עם רוטב יין אדום ,מוגש עם פולנטה טאטי

תוספות לבחירה
ירקות מאודים | סלט קצוץ | אורז לבן  /טריאקי | תפו"א אפוי
סלט ירוק | אורז לבן | פירה | צ'יפס כמהין – 12₪
בהזמנת ארוחה עיסקית
כוס יין אדום  /כוס יין לבן  | 21₪שליש קרלסברג  /טובורג ₪ 18

קינוח עיסקי (שאל את המלצר) ₪ 24
התשלום במזומן או בכרטיסי אשראי בלבד.
המחירים אינם כוללים שירות ,תודה.

