
קארי ירקות וטופו בסגנון תאילנדי כוסברה ג'ינג'ר מוגש עם אורז

נקניקיות עגל גאודה חרדל דיז'ון ופירה

Mains

Appetizers ראשונות

עיקריות

market 
price 

market 
price 

Winter's Soup

Liri salad peanut dressing coriander mint & chili

Fritto misto artichoke beans spicy pepper & Jalapeño aioli 

Crispy eggplant labneh cheese cherry tomatoes & chili

Mediterranean calamari on the Plancha

Smoker's vegetables labneh cheese Whole Wheat Cracker

72Veal sausages gouda dijon mustard & potato puree

92

78

Beef bourguignon roots red wine & potato puree

Dry aged steaks from our butcher

Thai curry & tofu cilantro ginger served with rice 

74

Daily Fish Fillet greens 

Classic hamburger served with fries

פילה דג ים ירקות ירוקים במחבת

המבורגר קלאסי מוגש עם צ'יפס

74

98

Linguine diablo spicy pork tomatoes & garlic

White grouper Pappardelle artichoke spinach white wine & chili

לינגוויני דיאבלו בשר לבן חריף בסגנון קלבריה עגבניות ושום

פפרדלה לוקוס לבן ארטישוק תרד יין לבן וצ'ילי

76

84

Asparagus pappardelle basil lime zest & cream 

Potato gnocchi chestnuts mushrooms parmesan truffle

46

52

68

Market salad garden vegetables beets Tulum cheese & sumac

Tagliata di manzo Balsamic rosemary Parmesan

48

54

קריספי חציל עגבניות שרי לאבנה וצ'ילי

קלמארי ים תיכון על הפלאנצ'ה

ירקות מהמעשנה שלנו לאבנה זעתר וקרקר חיטה מלאה

46

48

סלט לירי רוטב בוטנים כוסברה נענע וצ'ילי

פריטו מיסטו ארטישוק שעועית פלפל חריף ואיולי חלפיניו

18

42

Bread and butter

ביף בורגיניון ירקות שורש יין אדום ופירה

נתח מהקצביה שלנו

פפרדלה אספרגוס בזיליקום גרידת ליים ושמנת

ניוקי תפוחי אדמה ערמונים פטריות פרמז'ן כמהין

סלט שוק ירקות טריים סלקים גבינת טולום וסומק

טליאטה די מנזו בלסמי רוזמרין פרמז'ן

לחמי הבית חמאה צהובה

מרק של חורף



רוסאן, לוריא
Roussanne, Lueria
סוביניון בלאן, ברבדו

Sauvignon Blanc, Bravdo
שנסון, קלו דה גת

Chanson Blanc, Clos de Gat

42/170

44/175

רוזה, קלו דה גת
Rose, Clos de Gat

וויט פרנק, טוליפ
White Franc, Tulip

גראנש בלאן, ויתקין
Grenache Blanc, Vitkin

פלאם בלאן, פלאם   
Sauvignon, Chardonnay, Flam Blanc

מסע ישראלי לבן, ויתקין
White Israeli Journey, Vitkin

שרדונה, גאראז' דה פאפא
Chardonnay, Garage de Papa

שאבלי, אלבר בישו, צרפת 
Chablis, Albert Bichot, France

World White - עולם לבן

עמק איילון, קלו דה גת
Ayalon valley, Clos de Gat
גאראז' דה פאפא
Garage de Papa Rouge

52/205

47/188

180

225

280

סירה, טוליפ
Syrah, Tulip
קברנה סוביניון, שאטו גולן
Cabernet Sauvignon,  Château Golan
פלאם קלסיקו
Flam Classico
מרלו, ברבדו
Merlot, Bravdo
פטיט קסטל
Petit Castel

49/19034/140
פרימיטיבו "טאלו", סאן מרזאנו, איטליה
Primitivo "Talo", San Marzano, Italy

360 240
בלאק טוליפ
Black Tulip

World Red - עולם אדום

165195
פאלאצו דלה טורה, איטליה
Palazzo della Torre, Allegrini, Italy

ווברה, מארק ברדיף, צרפת
Vouvray, Marc Bredif, France155250

ברברסקו, קסטלו די ורדונו, איטליה
Barbaresco, Castello di Verduno,  Italy

ריזלינג, טרימבאך, צרפת
Riesling, Domaine Trimbach, France

ברברה ד'אסטי "קוסטמיולה", פרונוטו, איטליה
Barbera d'Asti "Costamiole", Prunotto, Italy

פינו גריג'יו, קול די אורצ'יה, איטליה
Pinot Grigio, Col d'Orcia, Italy150120

קיאנטי "סנטה כריסטינה",אנטינורי, איטליה
Chianti "Santa Cristina", Antinori, Italy

205240
סנסר, רולאן טיסייה, צרפת

Sancerre,  Roland Tissier, France

שמפניה בולינג'ר ברוט רוזה 
Champagne, Bollinger, Rose Brut640

מרקורי פרמייה קרו "קלו דה מיגלאנד", פייבלי, צרפת260
Mercurey 1er Cru,Clos des Myglands, France

בלאן דה בלאן, פפאפנהיים, ברוט
Blanc de Blanc, Pfaffenheim, Brut32/120105

וינייה אלברדי, לה ריוחה אלטה, ספרד 375 מ"ל
Viña Alberdi, La Rioja Alta, Spain 375 cl

שמפניות ומבעבעים

שמפניה, בולינג'ר ברוט
Champagne, Bollinger, Brut490

350185
וינו נובילה, לה ברצ'סקה, איטליה
Vino Nobile , La Bracesca, Italy

גוורצטראמינר, פפאפנהיים, צרפת  375 מ"ל
Gewürztraminer, Pfaffenheim, France 375 ml

75225
איל ברושאטו, גואדו אל טאסו, בולגרי, איטליה
Il Bruciato, Guado al Tasso, Bolgheri, Italy

שאבלי פרמייה קרו, ביו-סימון, צרפת
Chablis 1er Cru, Billaud-Simon, France

Israeli Red - ישראלי אדום Israeli White - ישראלי לבן

48/175

34/140

44/170

36/144

185

175

150

250250

מסע ישראלי- אדום, מהדורה מיוחדת, ויתקין
Red Israeli Journey, Vitkin



32Port

35Don Guido 20דון גואידו 20

פורט

21Limoncello לימונצ'לו

32Mancino Chinato מנצ'ינו קינאטו

Digestif דג'סטיף

44Grappa Nonino Moscato גראפה נונינו מוסקט

32Campariקמפרי

28Cynarצ'ינאר

30Liletלילט

29Aperolאפרול

32Pastisפסטיס

Aperitif אפרטיף

34 Red Malkaמלכה אדמונית

IPA 34נגבNegev IPA

28Wiehenstephanויינשטפן

Beerבירה

28/32Stella Artoisסטלה מהחבית

52Ruko Gin, st. Germain, Galliano,Cucumberרוקו ג'ין, סן ג'רמן, גליאנו, מלפפון

42Amaretto Sauer Disaronno, Cointreauאמרטו סאוור דיסארונו, קוואנטרו

46Pacifico Rum, Pineapple, Coconut, Chiliפסיפיקו רום, אננס, קוקוס, צ'ילי

48Elder Breeze st. Germain, Proseccoאלדר בריז סן ז'רמן, פרוסקו

Cocktailקוקטייל


