
                                                                                                           

 תוירקע

 82................................................םוש םוקיליזב תוינבגע םי גד ינוטגיר

 76..................סוגרפסאו תנמש םייל היירט הבחר הטספ סוגרפסא הלדרפפ

 84......................................טקורו ן'זמרפ ולבטרופ ןיהמכ םינומרע  יקוינ

 68........................הטוקיר תניבגו םוש ילי'צ תוינבגע הטאיבארא ינוטגיר

 74...............םושו תוינבגע הירבלק ןונגסב ףירח ןבל רשב ולבאיד ינווגניל

  קוש ריחמ............רוחש םוש הריפו לובית יבשע לוגרוב טלס םויה גד הליפ

 74....)ינועבט( תיעועש ספי'צו הסח זנוימ הכר הינמחל טימ דנויב רגרובמה 

 78.................ןבל זרוא םע שגומ ופוטו תוקרי רחבמ ידנליאת תוקרי יראק

 74...............................................ספי'צו םעפ לש  פושטק  יריל רדיילס

 72...............................שובכ בורכו הריפ הדואג תניבג םע לגע תויקיניקנ

 תונושאר

 18.............................................................................הבוהצ האמח תיבה ימחל

 48.....יבושנא טרגיניו השק הציב םינוטרוק קורי לצבו םיבשע רחבמ םיכר םיבשע טלס

 46........................םינטוב בטורב ענענ םוקיליזב רזג לוגסו ןבל בורכ םיטבנ יריל טלס

 48....................................................ףירח לפלפו תוינבגע הטפ םרק ליצח יפסירק

 48....וניפלח ילויאו םיכירפ ףירח ןורדפ לפלפ תיעועש קושיטרא וטיסמ וטירפ

 45..........................................ביבא לש תוקריו יפנוק םוש םידקש תיתיב הלדרוקס

 58....................... יטנקיפ םילפלפ בטור ךורא לושיבב רקב לישבת תודואמ תוינמחל

 52..................................................תיז ןמש ילי'צ תוינבגע רחבמ הקסרפ הטארוב

 48..........................רימשו הכר הציב תנמש המדא חופת שובכ גנירה ץלאמש גנירה

 96.................................................)תיגוז(  יטספיטנא תוניבג ירוטקרש -קוש תחלצ

 

 

  

 

 םודא                                                                    ןבל

                             34/134 הילטיא ונאזרמ ןאס ולאט וביטימירפ                    32/120...תפרצ ןאלב הד ןאלב םייהנפאפפ

 38/150 הילטיא ינירגלא הלצילופלאו                   38/155...הילטיא ו'גירג וניפ הי'צרואד לוק

 48/185 הילטיא הקס'צרב הל הליבונ הליו                            44/165...לארשי רנימרטצרווג רטלפ

 49/196 תג הד ולק הריס לארה                                49/190....תפרצ ושיב רבלא ילבש

 לייטקוק                                  הריב

 48...וקסורפ ןמר'ג ןס זירב רדלא        28/32 ...תיבחהמ הלטס

IPA 42...ורטאנווק ונוראסיד ראווס וטרמא              34... 330 בגנ 

 46....ילי'צ סוקוק סננא םור וקיפספ                     28... ןפטשנייו

 52...ןופפלמ ונאילג ןי'ג וקור              34...תינומדא הכלמ 



                                                                                                           

Bread and butter……………………………………………………………....18 

Fresh herbs salad assorted herbs croutons boiled egg anchovy vinaigrette….48 

Liri salad sprouts garden vegetables herbs peanut dressing……………….….46 

Crispy eggplant fetta crème cherry tomatoes chili…………………………....48 

Fritto misto mixed fries vegetables with lime aioli …………………………..48 

Skordalia almonds paste garlic confit spring vegetables…………………...…45 

Steamed Buns braised beef pepper sauce…………...………………………...58 

Burata fresca assorted tomatoes olive oil chili…………………………….….52  

Herring Schmaltz cured herring potato cream boiled egg dill……….……….48  

Market plate- charcuterie cheese antipasti…………………....………………96  

Sea bass rigatoni tomatoes basil garlic…………………………..82 

Asparagus pappardelle lime cream parmesan………………….76  

Potato gnocchi chestnut mushrooms parmesan…………………84  

Linguine diavolo spicy pork sausage tomato garlic……….…….74 

Arrabbiata rigatoni tomato chili ricotta cheese………...……...68 

Thai curry mixed vegetables with steam rice………………..….78 

Daily fish fillet black garlic bulgur herbs…………….market  price 

Beyond meat   b.b.q pepper sauce fries green beans ……….……74 

Liri slider old fashioned ketchup served with fries………….......74 

Veal and Gouda sausages puree Dijon mustard…………….….72   

 

White                                                                                                                         Red 

Primitive san Marzano..….34/134                           Blanc de blanc 32/120 

Vino nobile di montepulciano…48/185                 Pol D'orcia pino grigio…38/155 

Clo de gat syira harel…49/196                              Pelter gewürztraminer…44/165 

Chateau Golan cabernet sauvignon…52/205        Chablis albert bisot……49/190 

Beer                                                                       Cocktail 

Elder breeze...48                          Stella Artois…28/32 

Amrato Sauer …42                      Negev IPA…34 

Pasifico…46                               Weihenstephan…28 

Rocco ….52                                Red  Malka….34 

                                                          


