
                                                                                                           
 

  18...וחמאהמבחר לחמי הבית 

 46זר בזיליקום תאילנדי נענע ברוטב בוטנים....נבטים כרוב לבן וסגול ג סלט לירי

 42...של אביבשקדים שום קונפי וירקות  ביתית סקורדילה

 52....וני נקטרינה של קיץ שמן שמירזוקיני צבע פרסקה בוראטה

 48צל ירוק ביצה קשה קרוטונים ברוטב אנשובי....ב ארוגולהפטרוזיליה  סלט עשבים רכים

 48....אבן יוגורט ו"שניצל" ביצה של יוכי אספרגוס

 48וש תפוח אדמה שמנת ביצה רכה ושמיר....הרינג כב הרינג שמאלץ

 88....ות ואנטיפסטיינשקוטרי גבצלחת שוק 

 48ארטישוק שעועית אפונת שלג פריכים ואיולי ליים.... פריטו מסיטו

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

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

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

 84חמאה ופרמז'ן.... פורטובלוכמהין שחור  ופטריות ערמוניםניוקי 

 72ירה וחרדל חריף....כרוב כבוש פ וגאודהעגל  נקניקיות

 68לחמניה רכה מיונז חסה וצ'יפס שעועית.... ונד מיטבי

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

 

 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

 44מוחיטו איטלקי....        28/32סטלה מהחבית... 

 44נגרוני....           28... 330לונדון פרייד 

 32שפריץ אפרול....                     28ויינשטפן ...

 44ירוקים.... וזיתיםוודקה מרטיני                        28שימאיי...



                                                                                                           
 

Bread and butter…18 

Liri salad  garden vegetables and herbs peanut dressing….46 

Skordalia almonds paste with vegetables…42 

  Burata fresca zucchini summer nectarine dill oil ….52  

Soft herbs salad hard boil egg anchovy dressing….48 

Yochi asparagus yogurt rock 'schnitzel' egg ….48  

schmaltz  Herring  potato cream and dill….48  

market platter charcuterie cheeses anti pasti….88  

 

Fritto misto mixed fries vegetables with lime aioli ….48 

Crispy eggplant fetta crème cherry tomatoes chili….48 

Pappardelle asparagus cream lime parmesan….72   

Potato gnocchi chestnut mushrooms parmesan…84  

Linguine diavolo spicy pork sausage tomato garlic….68 

Veal and Gouda sausages puree Dijon mustard….72   

beyond meat  b.b.q pepper sauce fries green beans …68 

liri slider old fashioned ketchup served with fries….74 

 

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 domaine de chardonnay…49/190 

Beer                                                                       Cocktail 

Italian mojito...44                           Stalla Artois…28/32 

Nagroni…44                                   London pride…28 

Aproll shpriz…32                           Weihenstephan…28 

Vodka martini…44                         Chimay…28  


