שולחן יפואי
פוקאצ'ה רוזמרין 28

אפוי בתנור אבן עם רוזמרין ומלח ים ,טחינה,
לימון כבוש וקרם עגבניות מתוקות

גבינת המאירי 32

ממשיכים
פיצה קנדינוף 58

גבינת סולוגני גרוזינית ,גלדי בצל,
צ'ילי ירוק חרוך

טורטליני חצילים שרופים 72

גבינת פטה צפתית מחלב כבשים ,שמן זית
מעולה ,זעתר טרי ,וחריף ביתי

עגבניות צלויות ,עלי תרד ,גלדי בצל צלוי,
חמאת שום ביין לבן ,וגבינת המאירי

הזיתים של צ׳יקו 9

דגי ים קטנים 68

פלפל חריף קלוי ,צ'ילי טרי ,שום קונפי
וסחוג אדום

שווארמה מתנור האבן 68

לימון ,עשבים טריים קצוצים ,יוגורטחינה
ושאלוט מוחמץ

בורגר הסימטה 64

מסבחה חמה של גרגירי לימה רכים ,זרעי כמון
וכוסברה טחונים ,סלסה שיפקה ופרנה

ספייריבס טלה 86

צלוחית חריפים 18

פרחי כרובית חמים 38

מסבחה לימה 42

צלחת דגים כבושים 62

מטיאס כבוש ,איקרה ,סרדין אורטיז ,חמאה רכה
וחלה קלוייה  -צ'ייסר וודקה

מתחילים
עונת המלפפונים 58

סביצ׳ה אינטיאס ,ויניגרט מלפפונים בנענע,
צ'ילי וסלרי

גספצ׳יו צהוב 56

מיקס דגי רשת מקומיים ,קרם לאבנה חריף
וסלסת שיפקה
פרגית ופלדה טלה בראס אל חנות ,טחינעמבה,
בצל סומק ,פוקצ'ה חמה
אונטריב בקר וכבש ,פאנצ׳טה טלה ,בצל שרוף,
איולי ,קרם שרי ,שום ופטרוזיליה ,בריוש
ציר הדרים וסילאן וסלט עלים רעננים

בר ים בתנור 78

פילה בר עטוף בנייר אפייה עם שום ירוק,
ארטישוק ,לימון כבוש ושרי צלוי

קבב בקר וכבש 58

לאפה דקיקה ,מאשויה ,טחינה וצ'ילי צלוי

סיס שרימפס 82 / 54

סלסת עגבניות פיקנטית ,אנשובי ,כוסברה
ויוגורט עיזים

גספצ'יו עגבניות צהובות וחבנרו ,סשימי
אינטיאס ונקטרינה צלויה בחמאה

סשימי אינטיאס 62

מתוק

סלט של זוקיני טרי ,קשיו ,ראשד ,מלפפון,
כוסברה ,צ'ילי ,ציזיקי ביתי

מלבי קוקוס 34

סלק וקולורבי מושחם ,קרם גבינת עזים וזעתר,
שקדים ,ופלפל ארבעת העונות

קראק פיי 48

קרפצ׳יו שורשים 42

קלמרי סקורדליה 58

קלמרי צרובים בסומק על קרם דלעת ,שקדים,
שום ופיסטוקים קלויים

צ׳יפס מושלם 36

פרמז'ן ואיולי עשבים

סלט ירוק 42

לקט ירוקים ,צנונית ,זרעי פשתן ובלסמי לבן

סלט המאירי 46

ירקות חיים חתוכים גס ,שמן זית וזעתר טרי

כרוב באלדי 44

אפוי בתנור אבן ,יין לבן ,חמאה,
ברולה גבינת עיזים

קרם תפוז ,פרי עונתי ,טוויל שומשום
וגלייז רימון
גלידת יוגורט תורכית ,רוטב קרמל מלוח וטימין

מוס שוקולד כהה 42

קצפת רכה ,קרמל טופי הל,
חלבה משכם וקדאיף

קוקטייל׳ז COCKTAILS /
₪46
MADE IN JAFFA

Arak Ramallah, Cucumber,
Coriander, Mint, Lemon

EL JEFE

Espolon Tequila, Fresh Chili,
Passion Fruit, Basil and Lime

HELL OF GIN

Bombay Saphire, Lillet,Blanc,
Cardamom, Lime

HERB GARDEN

Vodka, St. Germain, Sage,
Rosemary, Lime

TROPICANA

Bacardi Oakheart, Coconut
Water, Passion Fruit,
Pineapple

BLACK NEGRONI

Bombay Saphire, Campari,
Fernet Branca, Martini Rosso
Chocoloate Bitter

| און דה רוקס
לילה בלאן/רוזה 37
בראנדי מג’הול (פלטר) וג’ינג’ר אייל 54
הנסי ג’ינג’ר ביר 58
ערק רמאללה ,נענע ולימון 36
קמפרי תפוזים/סודה 42
וודקה סודה  -קטל וואן  /לפלנדיה  /גרייגוס 50/40/44
ג’ין טוניק  -בומביי  /טנקירי  /פלטר  /הנדריקס 60/54/50/44
רום קולה  -בקרדי לבן  /בקרדי אוקהרד  /קפטן מורגן ספייסד 52/48/44

| ניט

| בירז

ג’נטלמן ג’ק 47

סאן מיגל 27/31

טייבה גולד 34

גולדסטאר 26

גלנפידיך 51/58 12/15

מאסטרה 30/34

סטלה 32

מרדסו 34

גלנמורנג’י 56 12
מק’אלן 66 12
לפרוייג 56 10
 V.Sקורווזיה 62
 V.Sהנסי 58
יוליוס  -תזקיק אתרוגים  /קלמנטינות  /בלאן דה גלילי 42

