יח ים  /קטנים  /משותפים
ְּפ ִת ִ

ְּב ִל י ָּב ָש ר

ָח ִציל  -על האש ,קרם פרש עיזים ,תערובת עשבים ולחמניית פרנה 36

מג‘דרה  -אורז לבן ואורז בר ,עדשים כתומות וירוקות ,צימוקים
ואגוזים ,בצל ועשבי תיבול .מוגש עם סלט ירקות ויוגורט ליד 46

טחינה אדומה  -עגבניות חרוכות ,שמן-זית וטחינה שכם מוגש עם פיתה עיראקית 26

גֹול ִמית  -עם תרד ,עגבניות  ,בצל ושום 46
בט ִחינָ ה ְ
ָמאש ְ

לבנה עיזים עם שרי צלוי  -שמן זית וסומק מוגש עם פיתה עיראקית 38

ּבקארי  -עם כוסברה וקוקוס מוגש עם אורז 58
ּ ֻכ ְפ ָּתאות ְּד ַל ַעת ָ

רּובית ְמ ֻט ֶּגנֶ ת  -מצופה בפרורי לחם ומטבל איולי 36
ְכ ִ
סלט סלמון של רובין  -עשבי תיבול ,בצל ,בוטנים ,חמוציות וקרם פרש עיזים 48
צלחת ים  -לקרדה ,סלמון ,מטיאס ,איקרה ,גבינת שמנת,
מלפפון ,זיתים ,פלפל שרי ,בצל ירוק ,לחם וחמאה 78
שפרה  -גבינות ממרחים ריבה ולחם מהמעדנייה שלנו 64
וח ְמ ָאה 18 -
ֶל ֶחם ֶ

מוסקה צמחונית (של יוטקה ממסעדת הרדוף) -

מטיאס  -צלפים ,שמנת חמוצה ,צנונית עם לחם לבן 24

יכ ים
ְּכ ִר ִ

חצילים ,תפו"א ,קינואה ,מוצרלה ופטה ברוטב עגבניות ובשמל פסטו.
מוגש עם סלט ירוק 56

וד ג
ִע ם ָּב ָש ר ָּ

יתה  -איולי ,חסה ,עגבנייה ומלפפון
כריך ֲח ִב ָ
בלחם דגנים מוגש עם סלט ירוק 44

ָס ָל ִט ים

כריך צ'רקסית עיזים (חוות רום) -
עגבניות שרי קלויות ,צנוברים ,בלסמי ובזיליקום.
מוגש עם סלט ירוק 56

ֲע ָר ִבי  -עגבנייה ,מלפפון ,פלפל אדום ,בצל,
פטרוזיליה ,טחינה ,גרעיני חמנייה וגרידת לימון 42

כריך בשר  -לחם פרנה ,בשר טחון מתובל
במוסקט וקינמון ,ירקות קלויים ,איולי מלפפון חמוץ
וארוגולה .מוגש עם סלט ירוק 58

ועגְ ָבנֶ ּיות -
ֶש ִרי ַ

טֹוסט גבינה צהובה  -חמאה ,עגבנייה ,זעתר.
ְ
מוגש עם סלט ירוק 42
תוספות :ביצה קשה ,גבינת פטה

כל הפרטים למכירה.

אורגנו ,בצל סגול ,פטה ,קרוטונים בשמן זית ולימון 46

חזה עוף בקייג'ון  -פירה וסלסת עגבניות 56
נתחי עוף בקארי  -עם אורז ,כוסברה וקוקוס 58
יצל  -עם פירה תפוחי אדמה וסלט ירוק 58
ְשנִ ֶ
ָמנְ ָסף  -בשר טחון ,טימין וצנוברים על אורז
מוגש עם יוגורט 66
קּבּב ּבּורי  -בתבשיל חומוס ,עגבניות ושורשים.
מוגש עם פת לחם 76

ירוק פיצוחים  -חסה ,רוקט ,בצל ,ירק מאודה ,גרעיני דלעת,
גרעיני חמנייה ,שקדים ,אגוזים ,שומשום שחור בוינגרט הדרים 42

ָּדג ַהּיֹום  -שאל את המלצר

עדשים  -עגבנייה ,בצל ירוק ,בצל סגול ,צנונית ,כוסברה,
פטרוזיליה ,חמוציות ברוטב שמן זית ולימון וממרח טחינה
עם עגבניות שרופות 46

ָמ ָר ק ַה ּיֹום

שֹור ִשים ואטריות שעועית  -גזר ,סלרי ,כרוב ,סלק ,כוסברה,
ָ
בצל אדום ובוטנים קלויים
בוינגרט שומשום 46

מוגש עם אורז  /פירה
או לחם וחמאה 44/36 -

ְש ִת ָּי ה ָק ָר ה

ׁשת ָּי ה ַח ָמ ה
ִ

קנקן סודה 22
לימונדה ביתית  /קנקן 38/12
תפוזים סחוט במקום  /קנקן 42/14
אשכולית אדומה  /קנקן 38/12
רימונים טבעי 18
מיץ  /גזוז (תפוחים ,שקדים ,היביסקוס) 11/9
קנקן מיץ  /גזוז (תפוחים ,שקדים ,היביסקוס) 28/24
מיץ היביסקוס ותפוחים ללא סוכר (של יוטקה מהרדוף) 38/14
מינרלים 12
סודה 8
1
בירה שחורה  /לייט ( /2ליטר) 16
קפה קר  /עם גלידה 20/16
שוקו קר  /עם גלידה 20/16
חליטה קרה  -לואיזה-לימונית  /זוטא-לימון 24/12

אספרסו  /כפול  12/8מקיאטו  /כפול 12/9
הפוך  /נטול  12מאג  /נטול 14
קור ַטאדו  /נטול  10אמריקנו  12/9שחור 8
ְ
נס  /על חלב  14/10שוקו חם 16
תה דרג‘ילינג או ירוק יסמין אורגני (קטן  /גדול ) 24/11
חליטת צמחים (קטן  /גדול ) 24/11
( פירות יער אורגני :פטל-תות שדה-תפוח )
( צ‘אי אפריקאי :ציפורן-הל-שומר )
עשה/י זאת בעצמך :לואיזה  /לימונית  /נענע /
מרווה  /זוטא  /קינמון  /ג‘ינג‘ר  /הל  /ציפורן

סיידר חם  /סיידר חם ויין 22/16
אפוגטו  -אספרסו וגלידה 18
עוגיה  /צלחת עוגיות 22/4

יר ה
ִּב ָ
סאן מיגל שליש/חצי 30/24
מלכה אדמונית שליש/חצי 32/26
טייבה בהירה/כהה 24
פרנסיסקאנר  500מ"ל 32
כנען  750מ"ל 36
שיכר תפוחים 28 ) STRONGBOW ( 4%

ְמ עֻ ְר ָּב ִב יםְ /מ ַש ְּמ ִח ים ְ /מ ַב ְל ְּב ִל ים
ארק תמרים (עם סילאן תמרים) 26
סנגריה ביתית  -קרה או חמה 58 / 24
בליני פירות העונה 26
ספיישל ג'ין טוניק  -ג'ין ,מלפפון ,ג'ינג'ר וקרח 34
דני ביטר  -בחרובקה ,טוניק ,לימון וסודה 34
מוחיטו  -רום ,לימון טרי ,נענע ,סוכר וקרח כתוש 34
וודקה פרסיה  -זוברובקה ,לימון פרסי מבושל ,סוכר וקרח כתוש 34

ַא ְל ּכֹוהֹול
ג‘ימסון 28
בושמילס 28
בלאקבוש 36
עלית הארק 20
סטוליצ'ניה  /גולד 36/26
פרנו 26
בחרובקה 32
ג‘ין גורדון 24
ג‘ין בומביי 34
מרטיני ביאנקו  /רוסו  /אקסטרא דריי 24
טקילה קוארבו גולד 32
קמפרי  / 26עם תוספת 32
רמי מרטין 52 VSOP

יַ יִ ן
מּב ְע ֵּב ַע
ַ
קאווה ברוט (גראן לבנזה "פנדס") 78/28
למברוסקו רוזה (קא דה ואלי) 82/28
מוסקטו (די-אסטי איטליה) 108/32
ָל ָב ן ורֹוזֵ ה
רוזה ( 2016בראבדו) 116/82/36
סוביניון בלאן ( 2016פלטר) 138 / 88 / 38
פינו גריג'יו ( 2016לוריא) 148 / 94 / 38
להט לבן ( 2015איתי להט) 152 / 96 / 42
גוורצטרמינר ( 2015לוריא) 144/92/38
שרדונה ( 2015פלטר) 138
שרדונה ( 2015בראבדו) 152
שאנסון ( 2016קלו דה גת) 178
ָא דֹום
מרלו ( 2015קדש ברנע) 122/82/34
טריו בורדו ( 2015פלטר) 144/92/38
טראס ( 2014לוריא) 142/84/36
סומק אדום 134/84/36 2014
פליני ( 2013סוסון ים) 164
קברנה סוביניון ( 2014בראבדו) 168
הראל ( 2012קלו דה גת) 188
(*) ייתכנו שינויים בשנת הבציר

