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48 . . . סלט קפרזה 
 שרי צבעוני וצלוי, פלחי עגבניות, שום קונפי

זיתי קלמטה, בצל סגול, טוסטוני מוצרלה בופאלו,
בזיליקום ובלסמי עגבניות

60 . . . סלט ניסואז 
 טונה צרובה, שעועית ירוקה, צלפים, בצל סגול, שרי, צנונית

תפוח אדמה, אנשובי, קרם טונה וביצה רכה

48 . . . סלט אנדיב 
אנדיב, אגוזי לוז בציפוי קקאו, אשכולית אדומה, מנצ'גו, טרגון 

 וויניגרט דבש חרדל

46 . . . סלט פריקה 
חיטה מעושנת ירוקה,תרד, בצל סגול, רימונים, משמש 

מיובש,פיסטוקים, טחינת יוגורט ושמן כורכום

46 . . . פתוש  
מיקס עלי גינה, עשבי תיבול, שרי צבעוני, מלפפון, בצל סגול,

זיתי קלמטה, פיתה צרובה ופטה עיזים

48 . . . קרפצ׳יו בקר 
אגוזי לוז, קרם פרמזן, עלי רוקט וברוסקטה 

צרובה על הגריל

58 . . . טרטר סלמון  
קוויאר,קרם פרש, פירה עירית, שאלוט, צילי וברוסקטת קסטן

מתחמם
58 . . . שיק פריזיאן 

חלת קממבר ממולאת בריבה. סלט של פניני סלק אפוי, אגוזי 
פקאן, בצל סגול ועשבי תיבול

38 . . . ארטישוק פרמז'ן 
ארטישוק אלה רומנה מטוגן, שבבי פרמז'ן, טוסטונים 

ורוטב ראנצ'

68 . . . שרימפס מרינייר 
שרימפס, כרישה, שאלוט, שום, וחלה על הגריל

64 . . . קלאמרי בקארי 
אצבעות קלאמרי צרובות על הגריל בשמן זית, עגבניות צלויות 

ברוטב קארי מייפל וצ׳יפס בטטה

38 . . . מרק היום 

הפינה לילדה ולילד

שניצל
עם צ׳יפס/סלט

46

פסטה 
 ברוטב שמנת

 או רוטב עגבניות
או שמן זית 
)טעימים כולם(

44

טבעוני

קציצות
מנגולד, כרישה ותפו"א

על סלט עדשים 
60

אטריות סובה 
כרובית, שום,לימון, עשבי

 תיבול קצוצים ושמן
 שומשום

58

סלט קוסקוס 
זוקיני, דלורית 

כרובית,שרי, בצל, 
 אגוזי-לוז וחמוציות 

52

}צהריים שמתחיל באחת, ממשיך



&lunchlunch &
חם 

65 . . . מנזה בורגר 
 עגבניה, קורנישונים, חסה, בצל סגול ואיולי

 בא עם פירה או צ׳יפס
אפשר להוסיף - צ׳דר/חמאת כמהין /בייקון/אבוקדו    ...7

60 . . . קורנביף 
עלי חסה, בצל סגול, עגבנייה ואיולי בא עם צ׳יפס/פירה

קדירת נקניקיות                    . . .  72
שלוש נקניקיות ביתיות, גאודה, תבלינים, עם כרוב בסגנון אוסטרי 

ופירה

74 . . . מילנזה 
 לונדון-בלייד סטייל, איולי וואסבי ופלח לימון 

עם צ'יפס או פירה

סימפלי סטייק                      . . . 119
 נתח מיושן של אנטריקוט 300 גרם, ירקות גריל

צ׳יפס או פירה 

ספריבס  500/250 גרם                  . . . 70⁄ 129
במרינדת קארי מייפל עם ברוקולי ופירה  

תבשיל לחי                         . . .  86
יין אדום, פטריות פורטבלו, בצלי שאלוט וחיטה 

82 . . . ריזוטו סרטנים 
אורז שלושה דגנים, בשר וביסק סרטנים

68 . . . קאפלצ'ו 
במילוי ארטישוק וגבינות עזים עם רוטב קרם פרש חמצמץ

74 . . . פפרדלה פירות ים 
שרימפס, קלאמרי, ראשי קלאמרי, מולים ורוטב שמנת

78 . . . קבב ים 
מוסר ובס, לימון כבוש, עשבי תיבול, ירקות צרובים, שום קונפי 

ויוגורט

דג היום                            . . . 104
דג שלם צרוב על הגריל, מוגש עם ירקות מדורה

פילה מוסר ים                     . . .  112
אורז שחור, בייבי תרד, לימון כבוש וסלסת עגבניות    

28 . . . פוקצ׳ה 
שלושה מטבלים וארטישוק

שתייה קלה
12

אקווה פאנה
24/12

פרייה
20/12

סן פלגרינו
23

the beerthe beer
THE DRAUGHT

סטרופרמן
25

פאולנר
27

THE BOTTLES
IPA הרצל

32

 הרצל דולצ׳ה
דה אסל

32

U.F גולדסטאר
24

דילריום
34

softsoft
drinksdrinks

לערב וגולש אל תוך הלילה{



9 אספרסו קצר 
10 אספרסו כפול 
12 הפוך 
10 תה 

תפוזים              36/16
לימונדה                14
אשכוליות              14
תה קר              30/14
אקווה פאנה              24/12
פרייה              20/12
פלגרינו תפוז/לימון         12

hot & coldhot & cold

breakfastbreakfast
}בוקר בוקר עד 12:30{

90/50 . . . בוקר ישראלי 
שתי ביצים לבחירה, גבינת שמנת, טפנד זיתים,

ממרח סלמון, טונה, פסטו, לחם הבית סלט קצוץ קטן 

קרוק מסייה     . . . 50
ביצי עין על טוסט קממבר ופרמז׳ן, בייקון וסלט קצוץ קטן

בנדיקט     . . . 52
 ביצים עלומות, סלמון כבוש, תרד ורוטב הולנדז

על לחם בריוש וסלט קצוץ קטן

בוריתה     . . . 52
שתי ביצי עין, גוואקמולי וסלסת עגבניות

סנדווצ'ים )כולל שתייה חמה(

טונה                                           . . .  40
לחם קסטן-  סלט טונה ביתי, עגבניה וחסה עם סלט עלים                              

בועז                                            . . . 38 
לחמניה מתוקה- שתי ביצי עין, גבינת שמנת, ארוגולה ועגבניה

אנטיפסטי                                     . . . 38    
לחמניה מתוקה- ירקות גריל וטחינה מוגש עם סלט עלים

טוסט בייקון                           . . . 46
לחם קסטן-  בייקון, גבינת צ'דר מוגש עם קורנישונים

     

 מאפים

א-לה קרואסון                                 . . . 24
ביצה/בייקון

קרואסון חמאה                           . . . 15/23 
קרואסון שקדים/שוקולד           . . . 16/24
מוזלי     . . . 23

יוגורט עיזים, פירות, גרנולה ודבש

 זה שהארוחות
 בוקר מוגשות

 עם מיץ או קפה
אמרנו כבר?




