
 

 חורף 

 ₪    22 לחמי מחמצת, חמאת שום שחור, ריבת כרישה ושמן זית  לחם

 ₪    18 סחוג מהגינה, צ'ילי קלוי ופרוס  חריף

 ₪    26 פיצוחים, קרם עגבניות ,חריף ירוק, צלויה  ברינזה צאן 

 ₪   36שקדים מעושנים פטרוזיליה, נענע, כוסברה,   ז'רז'יר

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

 

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

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

 ₪   48 תפוז דם ט צימוק, ויניגר, מקדמיהקרפצ'יו קולורבי מוחמץ, שומר,   קולורבי ושומר 

 ₪   54קרוטונים , , לבנה עיזיםכוסברהעגבניות ובצל שרופים,   אספרגוס 

 ₪   68  רט עיזיםויוג שרימפס קצוץ, ברוסקטת סרטנים, קריספי מנגולד,   ביסק ים 

 ₪   64 צ'ילי זוקיני, "חלב נמרים", פילה הדרים,  סשימי הדרים 

 ₪  62 חריף אפרסמוןקרם , שאלוט, יוגורט, מיובשותעגבניות   דג  קרפצ'יו

 

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

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

 ₪   78, ארטישוק ירושלמי, שומר צלוי חמצמץ עלי סלקתבשיל , שלםף  ועחזה   עוף 

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

 גר' ₪100 ל  36וחלה בתנור  בר מהגינהחמאת שום, יין לבן, תרד    דג שלם 

  

 בערוגות: העונה בחרנו לגדל .מסמל תוצרת שנקטפה הבוקר מגינת הירק שהקמנו 
 . ברוקולי, תרד בר , חריפים בוערים ומגוון עשבי תיבולסלקים, קולורבי, 

 

 17:00-19:00חמישי בין השעות -הנחה על כל התפריט בימים שני 30%**



| 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 38

קמפרי תפוזים/סודה 46

וודקה סודה - לפלנדיה / קטל וואן / גרייגוס 50/44/40

ג‘ין טוניק - בומביי / טנקירי / פלטר / הנדריקס 60/54/50/44

רום קולה - בקרדי לבן / בקרדי אוקהרד /  קפטן מורגן ספייסד 52/48/44

HERB GARDEN 48
Vodka, St. Germain, Sage, Rosemary, Lime

TROPICANA 54
Spiced rum, Coconut water,  

Passion Fruit, Pineapple

BLACK NEGRONI 54
Gin, Campari, Fernet Branca, Martini Rosso

JASMIN 54
Gin, Campari, 

Cointreau and lemon

MADE IN JAFFA 48
Arak, Cucumber, Coriander, Mint, Lemon

EL JEFE 52
Tequila, Fresh Chili, Passion Fruit,  

Basil and Lime

HELL OF GIN 52
Gin, Lillet,Blanc,  

Cardamom, Lime

COCKTAILS קוקטייל׳ז           /  

| ניט
ג‘נטלמן ג‘ק 47

גלנפידיך 12/15  51/58

גלנמורנג‘י 12 56

מק‘אלן 12 66

לפרוייג 10 56

 V.S קורווזיה  62 

V.S הנסי 58 

יוליוס - תזקיק אתרוגים / קלמנטינות / בלאן דה גלילי 42

| בירז
טייבה גולד 34 סאן מיגל 28/32

אסטרייה 32

גולדסטאר 28

מרדסו 34


