טפאסים
פלאפל  4כדורי פלאפל על טחינה פלפלים
קרפצ'יו בקר שמן זית ,בלסמי ,צלפים ,צנוברים
ופרמז'ן איטלקי ,מוגש עם טוסטונים
קלמרי בציפוי פריך עם צ'טני פלפלים ומיונז
חומוס טאטי חומוס גרגירים ,מוגש עם פוקצ'ה
סביצ'ה דג ים עשבי תיבול ,בצל ,עגבניות שרי
ואבוקדו (בעונה) ברוטב נאם פלה
חציל בלאדי מוגש עם טחינה ופוקצ'ה

₪ 29
₪ 59
₪ 49
₪ 29
₪ 61

53
פטה כבד עוף מוגש עם ריבת הבית וטוסטונים
שרימפס בחמאה עם בצלי פנינה ,יין לבן ,שום ופטרוזיליה בליווי פוקצ'ה 58
59
סינטה צרובה על בריוש עם איולי חרדל וקורנישונים
43
חצי כרובית מוגש על טחינה פלפלים
52
גלילות חציל עם גבינות אפויות בתנור ברוטב עגבניות ושמנת
48
לביבות בצלים ,פרסה וריקוטה עם שמנת חמוצה ועירית

₪
₪
₪
₪
₪
₪

₪ 53

פוקצ'ות ופיצות
פוקצ'ה מתובלת בשמן זית
פוקצ'ה  /לחם נשנושים  -פוקצ'ת הבית  /מבחר לחמים מתוצרת לחם טאטי ,מוגש עם מטבלים
פוקצ'ה קונקרנה בשר עגל מתובל ,מוגש עם יוגורט עיזים וסלסת עגבניות
פוקצ'ה בזיליקוטה מוצרלה מעושנת ,גבינת שמנת ,בזיליקום ועגבניות
פיצה פולנטה בצק דק ,פולנטה טאטי ,פרמז'ן ,פטריות ,כמהין ,עגבניות שרי ועלי ארוגולה
פיצה נפוליטנה בצק דק ,רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,פרמז'ן ,שמן זית ובזיליקום
פיצה פפרוני בצק דק ,גבינת מוצרלה ,פפרוני עגל ,ביצת עין ועלי ארוגולה

ס

ל

ט

י

ם

ֿ 19
₪
₪ 31
₪ 57
₪ 59
₪ 63
₪ 59/41
₪ 64

מרק היום
משתנה,
מוגש עם פוקצ'ה
שאל את המלצר
₪ 30-38

₪ 66
₪ 61

סלט קיסר לבבות חסה ,רצועות חזה עוף ,קרוטונים ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,רוטב קיסר
סלט שרי וטופו  /גבינת פטה עיזים עגבניות שרי ,אבוקדו (בעונה) ,נענע ,פטרוזיליה ,כוסברה ,עירית ,פלפל חריף ,טופו צלוי /
גבינת פטה עיזים
58
סלט קפרזה מוצרלה די באפלו ,ניוקי ,עגבניות ובזיליקום
סלט רוקפור  /גבינת פטה עיזים ואגסים חסה ,עלי בייבי ,עגבניות שרי ,אגוזי מלך מסוכרים ,פלחי אגס ביין ,גבינת רוקפור  /גבינת 66
פטה עיזים בויניגרט צרפתי
59
סלט פטוש עגבניות ,מלפפונים ,חסה ,כרוב ,זיתי קלמטה ,בצל סגול ,עשבי תיבול ,קרעי פוקצ'ה אפויה עם זעתר ,מוגש עם פטה /
טחינה *תוספת רצועות עוף ₪ 15
סלט טופו  /אנטריקוט בייבי בוקצ'וי 200 ,גר' קוביות טופו או רצועות אנטריקוט ,עגבניות שרי ,פטריות ובצל סגול בויניגרט צרפתי 70/77

₪
₪
₪
₪

פסטות
ריגטוני בטטה ,בצלים ואספרגוס ברוטב שמנת מעודנת
פטוצ'יני פומודורו רוטב עגבניות ,בזיליקום ונגיעת שמנת
ניוקי פורצ'יני ומיקס פטריות אספרגוס ,מרווה ופרמז'ן
ניוקי בזוקה שמנת ,גורגונזולה וסלק

₪ 78

 ₪ 66רביולי ארטישוק וגבינות בחמאת חרדל עם עגבניות שרי
 ₪ 59קונפי ,ארטישוק איטלקי ,יין לבן ומוצרלה די באפלו
פסטה פירות ים שרימפס ,קלמרי ומולים מוקפצים בשמן זית₪ 87 ,
 ₪ 76עשבי תיבול ,עגבניות ,גבינה מלוחה ופרמז'ן
₪ 68

דגים

חצי עוף צלוי עם משקולת מזוגג ברוטב תמרינדי ,מוגש עם תוספת לבחירה
שניצל מוגש עם סלט קולסלאו ותוספת לבחירה
המבורגר  100%בשר בקר טרי טחון במקום ,מוגש עם תוספת לבחירה
תוספות להמבורגר :פטריות ,בצל ,גבינה צהובה ,ביצת עין ₪ 6 -
גבינת רוקפור  8 -ש"ח
המבורגר אנטריקוט  100%בשר אנטריקוט בתבליני הבית ,עם בצל
מושחם וחזה אווז מעושן .מוגש עם תוספת לבחירה
קבב טלה על ליבת חציל וגרגירי חומוס ,מוגש עם תוספת לבחירה
סטייק אנטריקוט עם רוטב יין אדום ,מוגש עם פולנטה טאטי
כבד עוף ביין אדום ובצלי שאלוט ,מוגש עם פירה
חזה עוף בקרמל ותפוז שערות פרסה וחציל קלוי ,מוגש עם פירה
אסקלופ פרגית בטריאקי מוגש עם תוספת לבחירה
*אפשרות להחלפת תוספת חמה בצ'יפס כמהין בתוספת ₪ 12

שתייה

₪ 82
₪ 68
₪ 72
₪ 91
₪ 72
₪ 148
₪ 78
₪ 76
₪ 78

פילה סלמון במיסו ,תפוז וג'ינג'ר מוגש עם
תוספת לבחירה
פילה דניס על ניוקי גבינת עיזים ,מוגש עם
תוספת לבחירה
דג ים משתנה ,שאל את המלצר

תוספות

בשר/עוף

₪ 88
₪ 134

אורז טריאקי  ₪ 22פירה ₪ 24
אורז יסמין לבן  ₪ 22ירקות מאודים ₪ 27
צ'יפס מתובל בכמהין ₪ 29
צ'יפס ₪ 22
סלט ירוק גדול ₪ 35
תפו"א אפוי ₪ 22

בירות

ג'ינג'ר איל ₪ 12 -
קוקה קולה ₪ 13 -
טובורג חבית ₪ 28 / 24 -
לף בלונד בקבוק ₪ 28 -
דיאט קוקה קולה  ₪ 13 -מי טוניק ₪ 12 -
סטלה ארטואה חבית  ₪ 32 / 27 -לף בראון בקבוק ₪ 28 -
קוקה קולה זירו  ₪ 13 -פררלה – מים מינרלים מוגזים ויינשטפן חבית ₪ 32 / 27 -
קורונה ₪ 28 -
ספרייט ₪ 13 -
טבעיים  350/750מ״ל  ₪ 14/27ג’מס  8.8חבית ₪ 32 / 27 -
ג’יימס  - IPAבקבוק ₪ 28
לה שוף ₪ 32 -
ספרייט זירו ₪ 13 -
מיץ סחוט  -אשכוליות/תפוזים /צ׳רי שוף חבית ₪ 37 / 32 -
דובל ₪ 32 -
לימונדה ₪ 15
סודה ₪ 12 -
חבית משתנה
 - Somersbyסיידר תפוחים
לימונענע ברד ₪ 19 -
מים מינרלים ₪ 13 -
קרלסברג בקבוק ₪ 24 -
 4.5%אלכוהול ₪ 22 -
קפה קר ₪ 17 -
ביטר למון ₪ 12 -

קפה הישר מחוואים מרחבי העולם

הפוך רגיל  /גדול ₪ 17 / 14 -
קפה טבחים ₪ 14 -
אספרסו  /כפול ₪ 12/10 -
מקיאטו  /כפול ₪ 12/10 -
אמריקנו רגיל  /גדול ₪ 15 / 12 -
חליטת תה ₪ 13 -
סיידר חם ₪ 18 -
סיידר חם עם יין  22 -ש"ח

