Kandinof 2021

עד 40
סלסלת לחמים עם שמן זית ,עגבנייה מגורדת ודואה₪ 19 -
גבינת טולום חריף ירוק עלי זעתר מיובשים ,עגבנייה סחוטה ₪ 19
ציזיקי לוינסקי ציזיקי שלנו ופיצוחים של חבשוש ₪ 24
סלט ז'רז'יר פטרוזיליה ,נענע ,כוסברה ,שקדים מעושנים ,הרבה לימון ושמן זית ₪ 28
זוקיני סקורדליה זוקיני טמפורה ,קרם דלעת ושקדים ₪ 38

עד 60
כרובית סטייק כרובית ,עשבי תיבול ,קרם טחינה וכרובית ₪ 44
סביצ'ה הדרים דג לבן ,פילה פומלה ,אשכולית אדומה ותפוז ,ויניגרט הדרים ,צ'ילי וירוקים ₪ 58
גספצ'יו צהוב נקטרינה צלויה ,שאלוט ,ברוסקטת אסקביצ'ה שרימפס ₪ 58
סלט אספרגוס אספרגוס צרוב על הפלנצ'ה ,עגבניות ובצל שרופים ,עשבי תיבול ,לבנה עיזים
וקרוטונים ₪ 54
סלט עגבניות עגבניות מגי ,עגבניות מיובשות שלנו ,רוקט ,בצל סגול ,צנוברים קלויים וגבינת ברינזה
צאן ,אבן יוגורט ₪ 48
סטייק חציל חציל אפוי בשמן זית ,קרם עגבניות ,גבינת טולום ,גלדי בצל ופיסטוק ₪ 48
שרימפס בעלי גפן קרם בויאבז ,יוגרט עיזים צרוב על הגריל ₪ 58

 61צפונה
בר ים פילה עטוף בפרגמנט עם שום ירוק ,ארטישוק קונפי ,עגבניות שרי ותפו"א צלויים ₪ 88
עוף בפחמים -רבע עוף בסוביד ,תבשיל מנגולד חמוץ ,ארטישוק ירושלמי ,שומר צלוי ₪ 78
שיפוד סינטה -קרם שורשים ,ירקות גריל ,מח עצם ₪ 88
דג שלם -חמאת שום ,יין לבן ,תרד תורכי וחלה בתנור  ₪ 38ל  100גר'
שישברק חצילים ממולאים בחצילים שרופים וריקוטה ,מוגש עם רוטב יוגורט ,נענע יבשה ,חמאת
שאטה ₪ 72

/
₪46

COCKTAILS

קוקטייל׳ז

HERB GARDEN

MADE IN JAFFA

Vodka, St. Germain, Sage, Rosemary, Lime

Arak Ramallah, Cucumber, Coriander,
Mint, Lemon

TROPICANA
Bacardi Oakheart, Coconut water,
Passion Fruit, Pineapple

BLACK NEGRONI

EL JEFE
Milagro Tequila, Fresh Chili, Passion Fruit,
Basil and Lime

HELL OF GIN

Bombay Saphire, Campari, Fernet Branca,
Martini Rosso

Bombay Saphire, Lillet,Blanc,
Cardamom, Lime

JASMIN

Bombay Gin, Campari,
Cointreau and lemon

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

26 גולדסטאר

34 טייבה גולד

34 מרדסו

32 סטלה

| בירז

| ניט

27/31 סאן מיגל

47 ג’נטלמן ג’ק
51/58 12/15 גלנפידיך
56 12 גלנמורנג’י
66 12 מק’אלן
56 10 לפרוייג
62  קורווזיהV.S
58  הנסיV.S

42  בלאן דה גלילי/  קלמנטינות/  תזקיק אתרוגים- יוליוס

