
 

 2021קיץ  

 

 ₪   24שמן זית, עגבניה מגורדת ודואה  ,מחמצת של חגי  לחם

 ₪    18 פרוס, ןצלוי, טחו  חריף

 ₪    19עלי זעתר מיובשים, עגבנייה סחוטה  ,חריף ירוק  טולום 

 ₪   22 פיצוחים, מלפפון, יוגורט, נענע, שמיר   ציזיקי

 ₪   32שקדים מעושנים פטרוזיליה, נענע, כוסברה,   ז'רז'יר

 ₪  38שמן צ'ילי, פטרוזיליה  שאלוט,זוקיני, נקטרינה, , עגבניות צהובות    גספצ'ו 

 

 ₪   48ברינזה צאן, אבן יוגורט , , בצל סגול, צנובריםטריות, צלויות, מיובשות   עגבניות 

 ₪     48פיסטוק , גלדי בצלאפוי בשמן זית, קרם עגבניות, גבינת טולום,   חציל

 ₪   44 כרובית וטחינהסטייק כרובית, עשבי תיבול, קרם    כרובית 

 ₪   52קרוטונים , , לבנה עיזיםכוסברהעגבניות ובצל שרופים,   אספרגוס 

 ₪   58 , מנגולד קריספירט עיזיםויוג, קרם בויאבז, חמאה מזוקקת    שרימפס 

 ₪   62 שאלוט, צ'ילי   גראס, למון , ג'ינג'ר,טרי שזיף   י סשימ 

 ₪    58סלסת עגבניות ירוקות, שאלוט, יוגורט, מנגו מותסס של נועה   קרפצ'יו דג

 

 ₪   72חצילים שרופים וריקוטה, רוטב יוגורט, נענע יבשה, חמאת שאטה    שישברק 

 ₪  88  יםותפו"א צלוי, שרי ארטישוק קונפי שום ירוק,, בפרגמנט  עטוף פילה   בר ים 

 ₪   78תבשיל מנגולד חמוץ, ארטישוק ירושלמי, שומר צלוי , פחמיםב חזה שלם  עוף 

 ₪   88 , ירוקים צרוביםרמולד ,תפו"א מדורהאנטריקוט,    שיפוד 

 גר'  ₪100 ל  36חמאת שום, יין לבן, תרד תורכי וחלה בתנור    דג שלם 
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הנסי ג’ינג’ר ביר 58
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רום קולה - בקרדי לבן / בקרדי אוקהרד /  קפטן מורגן ספייסד 52/48/44

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

JASMIN
Bombay Gin, Campari, 
Cointreau and lemon

MADE IN JAFFA
Arak Ramallah, Cucumber, Coriander, 

Mint, Lemon

EL JEFE
Milagro Tequila, Fresh Chili, Passion Fruit,  

Basil and Lime

HELL OF GIN
Bombay Saphire, Lillet,Blanc,  

Cardamom, Lime

COCKTAILS קוקטייל׳ז           /  
₪46
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גלנמורנג’י 12 56

מק’אלן 12 66

לפרוייג 10 56
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