
 
 
 

 
 

 

 

 תונושארו םיטלס

 18....האמחו תיבה םחל

 45....םיקורי תוקרי  יפנוק םוש םידקש תיתיב הילדרוקס

 45....המדא חופת יבייב רימש הכר הציב טרוגוי ילויא ץלאמש גנירה

 54....הכר הציב זיטרוא הנוט המדא חופת יבייב הקורי תיעועש תיאמור הסח זאוסינ טלס

  42...ילארשי תיז ןמש ילי'צ רתעז ילע הלרצומו תוינבגע

  52 ....םייל םידקש תימלוג הניחט לובית יבשע תויצומח האוניק טלס

 48...יבושנא טרגיניו תררוגמ השק הציב םינוטורק קורי לצב היליזורטפ הלוגורא םיכר םיבשע טלס

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

  48.....ויניפלח ילויא הטטב ןורדפ לפלפ ילוקורב תיעועש קושיטרא וטסימ וטירפ

 48.....רימש םיפלצ תנמש תניבג הנאיס תיינמחל ןשועמ ןומלס ךירכ
 

 תוירקיעו תוטספ

 62...ן'זמרפ םוש םוקיליזב םיקוטסיפ הדורק הסלס יניווגניל

 72...הנידע הנופא ךירפ ןוקייב תנמש ןוקייבו הנופא ינוטגיר

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

 68...הטוקיר םוקיליזב םוש ילי'צ תוינבגע הטאייבארא ינוטגיר

 78.......ר'גני'ג ידנליאת םוקיליזב הרבסוכ ידנליאת ןונגסב ופוטו תוקרי יראק

 72... םודא ןיי ץמוח לצב תוינבגע הנבל תידרפס תיעועש יטנקיפ ןבל וסירו'צ

 72.....ןו'זיד לדרח שובכ בורכ ןגוטמ לצב הריפ הניבגו לגע תויקינקנ

 68.....ץמחומ ויניפלחו םייל ילויא רדצ תניבג רקב ףתכ pull apart ךירכ

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 םידלי תחורא
 תנמש/תוינבגע בטורב הטספ

 תוקריו הריפ / ספי'צ םע תויקינקנ
 הדילג רודכו ץימ סוכ

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……..48 

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 

 

 

Red 

Kids Menu 
Pasta with tomato/ cream sauce 

Sausages with fries/ mashed potatoes 
Glass of juice and ice cream 

 45  nis 



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 

 


