
 

 
 

 בוקר טוב 
 
 עגבניותשקשוקה 

 גינה סלט ,פלפל אדום, צ'ילי ,עגבניותביצים, 
  16נקניקיית מרגז חריפה + 8פטה + 5תוספות לבחירה : חצילים +

64 ₪ 
 בוקר לירי

 מבחר מטבלים ,ריבה, סלט גינה,  טונה של בוקר, ביצים לבחירה, גבינות 2
 ₪ 12סלמון +₪  8,פטריות + ₪ 8גאודה + ₪,  12בייקון + :תוספות לבחירה

68 ₪ 
 עיג'ה
 סלט שוק ולחם הבית ,חביתת עשבי תיבול גדולה

62 ₪ 
 טארט כרישה

 שמנת וגאודה ,מנגולד ,מאפה מבצק פריך של כרישה
48 

 סלט ניסואז
 גרט איטלקייוינ ,ביצה רכה ,תפוח אדמה ,שעועית ירוקה ,יהיעגבנ ,טונה אורטיז ספרדית 

56  ₪ 
 מוזלי

 דבש תמרים ,5%, פירות העונה, יוגורט הביתגרנולת 
44 

 כריך טונה
 טונה, מלפפון חמוץ, לימון כבוש, זיתים, עגבנייה, מיונז

48  ₪ 
 סלמוןכריך 

 צלפים ,שמיר ,מלפפון ,גבינת שמנת ,ןסלמון מעוש
48 ₪ 

 מוצרלה די בופאלוכריך 
 שנים 10בלסמי  ,שום קונפי ,בזיליקום ,עגבנייה

48 

 בוקר ילדים
 עם כוס מיץ תנוטלה ולחמניות מוגש ,עגבנייה ,מלפפון ,גבינה לבנה ,מקושקשת

42 
 

 לבחירהשתיה אחת  מוגשת עםארוחת הבוקר 
 

קוקטיילים
 

 22...............................פרוסקו תפוזים מימוזה

 22...................צ'ינאר ופרוסקו .. אפרול שפריץ

 22.......................פרוסקו קרם קסיס.קיר רויאל 

 28וודקה מיץ עגבניות חלפיניו מוחמץ....בלאדי מרי 

 

 
 



Breakfast 
 

Tomatoes Shakshuka 

Eggs, Tomatoes, bell peppers, chili, garden salad 

Eggplant+ 5, feta cheese+ 8, Merguez+ 16 
64  ₪  

 

Liri Morning 

Two eggs of your choice, assorted cheese, tuna, jam, Israeli salad  
Bacon +12, Gouda +8, mushrooms +8, salmon +12 

68  ₪  

 

Herbs frittata 

Fresh herbs served with garden salad 
62 

  
QuicheLeek  

Leek, mangold, cream, Gouda  
48  ₪  

 
Niçoise salad 

Tuna "Ortiz", tomato, green beans, potato, soft build egg, Italian vinaigrette 
56  ₪  

 
 Healthy Morning 

Homemade granola, seasonal fruit, yogurt 5%, date honey 

44  ₪  

 

Tuna Sandwich 
Tuna, pickled cucumber, preserved lemon, olives, tomato, mayonnaise 

48  ₪  

 

Smoked Salmon Sandwich 

Smoked salmon, cream cheese, fresh herbs 

48  ₪  

    

Mozzarella Di Buffalo Sandwich 

Tomato, basil, garlic, balsamic vinaigrette  

48  ₪  

 

Kids Morning 

Scrambled eggs, cheese, cucumbers, tomatoes, Nutella and buns 
glass of juice 

42  ₪  

 

Every breakfast includes one drink of your choice 

 

 

Cocktails

 

Mimosa Prosecco, orange juice…22 

Aperol Spritz Chinar, prosecco…22 

Kir Royale Prosecco, crème de cassis…22 

Bloody Mary Vodka, tomato juice, pickled jalapeno… 28 



                                                                                                           צהריים סופ"ש

 

 ראשונות

  18וחמאה...מבחר לחמי הבית 

 52הרבה עשבי תיבול חמוציות שקדים וטחינה גולמית...סלט קינואה 

 46רוב לבן וסגול גזר בזיליקום תאילנדי נענע ברוטב בוטנים....נבטים כ סלט לירי

 48קרם פטה עגבניות ופלפל חריף.... קריספי חציל

 48ואיולי ליים.... כיםברוקולי פלפל פדרון חריף פריארטישוק שעועית  פריטו מסיטו

  +עוף 60/48לבבות חסה רומאית ברוטב קיסר קלאסי אנשובי ופרמז'ן סלט קיסר 

 42...של אביבשקדים שום קונפי וירקות  ביתית סקורדילה

 52....מבחר עגבניות צ'ילי שמן זית פרסקה בוראטה

 48הרינג כבוש תפוח אדמה שמנת ביצה רכה ושמיר.... הרינג שמאלץ

 עקריות

 82.......עגבניות בזיליקום שוםריגטוני דג ים 

 72ליים שמנת ואספרגוס....פסטה רחבה טרייה  פפרדלה אספרגוס

 84פרמז'ן ורוקט....כמהין ופטריות ערמונים   ניוקי

 68....בשר לבן חריף בסגנון קלבריה עגבניות ושוםלינגווני דיאבלו 

  120 מיובשות.... עגבניותו קולי פירה ירוקה שעועית לברק פילה

 68....)טבעוני( לחמניה רכה מיונז חסה וצ'יפס שעועית ביונד מיט המבורגר 

 74שופ  של פעם וצ'יפס....קטסליידר לירי 

 72עם גבינת גאודה פירה וכרוב כבוש...נקיניקיות עגל 

 

 

 אדום                        לבן                                            

                             34/134טאלו סאן מרזאנו איטליה פרימיטיבו                     32/120...צרפת בלאן דה בלאן פפאפנהיים

 38/150אלגריני איטליה ואלפוליצלה                    38/155פינו גריג'ו איטליה... קול דאורצ'יה

 48/185לה ברצ'סקה איטליה וילה נובילה                             44/165גוורצטרמינר ישראל... פלטר

 49/196קלו דה גת הראל סירה                        49/190דומיין דו שרדונה צרפת.... שבלי

 52/205קברנה ישראל  שאטו גולן                                     48/175קסטל ישראל.... רוזה 

 

                                                                                 

 קוקטייל                                  הביר

 48...סן ג'רמן פרוסקו אלדר בריז        28/32סטלה מהחבית... 

IPA 42...דיסארונו קוונאטרו סוואר אמרטו              34... 330 נגב 

 46....רום אננס קוקוס צ'ילי פספיקו                     28ויינשטפן ...

 52...ג'ין גליאנו מלפפון רוקו                         28שימאיי...

 34מלכה אדמונית...



                                                                                                           

 עקריות

 82................................................עגבניות בזיליקום שוםריגטוני דג ים 

 76פסטה רחבה טרייה ליים שמנת ואספרגוס.................. פפרדלה אספרגוס

 84....................................פרמז'ן ורוקט.. ופורטבל כמהיןניוקי  ערמונים 

 68................עגבניות צ'ילי שום וגבינת ריקוטה........טה אריגטוני אראבי

 74ום...............בשר לבן חריף בסגנון קלבריה עגבניות ושלינגווני דיאבלו 

  .......מחיר שוק..סלט בורגול עשבי תיבול ופירה שום שחור... דג היום פילה

 74לחמניה רכה מיונז חסה וצ'יפס שעועית )טבעוני(.... ונד מיטבי גרהמבור 

 78.............לבן.... מבחר ירקות וטופו מוגש עם אורזקארי ירקות תאילנדי 

 74...............................קטשופ  של פעם וצ'יפס................ סליידר לירי 

 72.............................עם גבינת גאודה פירה וכרוב כבוש..נקיניקיות עגל 

 ראשונות

 18.......................................................................חמאה צהובה......לחמי הבית 

 48...מבחר עשבים ובצל ירוק קורטונים ביצה קשה ויניגרט אנשובי..רכים סלט עשבים 

 46נבטים כרוב לבן וסגול גזר בזיליקום נענע ברוטב בוטנים........................ סלט לירי

 48ה עגבניות ופלפל חריף....................................................קרם פט קריספי חציל

 48.ארטישוק שעועית פלפל פדרון חריף פריכים ואיולי חלפינו... פריטו מסיטו

 45.......................שקדים שום קונפי וירקות של אביב................... לה ביתיתסקורד

 58פיקנטי ....................... רוטב פלפלים בבישול ארוך תבשיל בקרלחמניות מאודות 

 52צ'ילי שמן זית.................................................. מבחר עגבניות בוראטה פרסקה

 48...הרינג כבוש תפוח אדמה שמנת ביצה רכה ושמיר....................... הרינג שמאלץ

 96שרקטורי גבינות אנטיפסטי  )זוגית(................................................. -שוקצלחת 

 

 

  

 

 אדום                        לבן                                            

                            34/134פרימיטיבו טאלו סאן מרזאנו איטליה                     32/120פפאפנהיים בלאן דה בלאן צרפת...

 38/150ואלפוליצלה אלגריני איטליה                    38/155קול דאורצ'יה פינו גריג'ו איטליה...

 48/185וילה נובילה לה ברצ'סקה איטליה                             44/165פלטר גוורצטרמינר ישראל...

 49/196הראל סירה קלו דה גת                                 49/190צרפת.... אלבר בישושבלי 

 

                                                                                 

 קוקטייל                                  הביר

 48אלדר בריז סן ג'רמן פרוסקו...        28/32סטלה מהחבית... 

IPA 42אמרטו סוואר דיסארונו קוונאטרו...              34... 330 נגב 

 46....פספיקו רום אננס קוקוס צ'ילי                     28ויינשטפן ...

52 רוקו ג'ין גליאנו מלפפון...              34מלכה אדמונית... 



                                                                                                           

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 

…………… ….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 

                                                          



 
 
 

 
 

 

 

 סלטים וראשונות

 18לחם הבית וחמאה....
 45שקדים שום קונפי  ירקות ירוקים....סקורדליה ביתית 

 45ביצה רכה שמיר בייבי תפוח אדמה.... איולי יוגורט הרינג שמאלץ

 54....חסה רומאית שעועית ירוקה בייבי תפוח אדמה טונה אורטיז ביצה רכהסלט ניסואז 
  42...זעתר צ'ילי שמן זית ישראליעלי  עגבניות ומוצרלה

  52ליים.... עשבי תיבול טחינה גולמית שקדים  חמוציותסלט קינואה 

 48ארוגולה פטרוזיליה בצל ירוק קרוטונים ביצה קשה מגוררת ויניגרט אנשובי...סלט עשבים רכים 

  48פלפל חריף..... עגבניות קרם פטה קריספי חציל

  48.....ברוקולי פלפל פדרון בטטה איולי חלפיניושעועית ארטישוק  מיסטופריטו 

 48גבינת שמנת צלפים שמיר..... סיאנהלחמניית  כריך סלמון מעושן
 

 פסטות ועיקריות

 62פיסטוקים בזיליקום שום פרמז'ן... לינגוויני סלסה קרודה

 72...שמנת בייקון פריך אפונה עדינה ריגטוני אפונה ובייקון

 76.......יה ליים שמנת ואספרגוס.....רחבה טריפסטה  פפרדלה אספרגוס

 68עגבניות צ'ילי שום בזיליקום ריקוטה...ריגטוני אראבייאטה 

 78.......ג'ינג'ר תאילנדי בזיליקום כוסברה תאילנדיבסגנון קארי ירקות וטופו 

 72שעועית ספרדית לבנה עגבניות בצל חומץ יין אדום ...צ'וריסו לבן פיקנטי 

 72כרוב כבוש חרדל דיז'ון..... בצל מטוגן פירה וגבינה נקניקיות עגל

 68.....וחלפיניו מוחמץליים  כתף בקר גבינת צדר איולי pull apartכריך 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 ארוחת ילדים
 פסטה ברוטב עגבניות/שמנת

 נקניקיות עם צ'יפס / פירה וירקות
 כוס מיץ וכדור גלידה

45  ₪ 



 
 

 

 

 

 

 

 

Appetizers 

Skordalia almonds garlic confit spring vegetables…..45 

Schmaltz herring yogurt aioli dill soft-boiled egg dill…..45 

Nicoise salad romaine hearts potatoes cherry tomatoes egg Ortiz tuna…..54 

Tomatoes & mozzarella chili Israeli olive oil…..42 

Quinoa salad cranberries almonds tahini…..52 

Soft herb salad anchovy vinaigrette hard-boiled egg crutons…..48  

Crispy Eggplant Fetta cream, cherry tomatoes, chili…..48 

Fritto misto mixed fries vegetables with lime aiol…….. 8 4

Smoked salmon sandwich pretzel roll cream cheese capers dill…..48 

 

Mains 

Linguini salsa crudi pistachio basil parmesan…..62 

Rigatoni bacon peas cream…..72 

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

Arrabbiata rigatoni chili tomato ricotta fresca…..68 

Vegetable and Tofu Thai Curry Cilantro, Thai basil, ginger, coconut rice…..78 

Chorizo Spanish style bean salad chili mustard…..72  

Cheese and Veal Sausages potato puree, sautéed onion, sauerkraut, Dijon mustard…..72  

Pull-apart Sandwich roast beef sautéed onion pickled jalapeño aioli French fries…..68 

 

WINE  

White 

Pfaffenhe
im, blanc 

de blanc, 
france…..3

2/120 

Col 

D'orcia, 
pinot 

grigio, Italy…..38/155 

Castel, la vie blanc, israel….42/160 

Pelter, Gewurztraminer, Israel…..44/165 

Domaine 

du 
chardonn

ay, Chablis, 
france….49

/190 

 

 

Kids Menu 
Pasta with tomato/ cream sauce 

Sausages with fries/ mashed potatoes 

Glass of juice and ice cream 
 45  nis 



Red 

Domaine Brusset, Cotes du rhone, france…..34/135 

Vitkin, Red Israeli Journey, Israel…..38/140 

Cerro anon, rioja reserve, spain…..42/160 

Pelter, Cabernet Shiraz, Israel…..46/180 

Chateau Golan, Cabernet Sauvignon, Israel…..52/205 

 


