
 

 וכוללים מע"מ ₪ב הינם המחירים

  

 

     

 
 ראשונות   עיקריות 

קרם  ,בקראסט עשבי תיבול ולימון לבגריצרוב ים  דג  126
 זוקיני, אפונת שלג, ברוקולי ופלפל פפדיו 

 

אגסים  ,אנדיב ,עלי חסה צעירים ,סלט ירוק 45 
הדרים וויניגרטבוטנים מסוכרים  ,בקרמל תבלינים

  
ר קונפי, צלויים שומ זיקי, סלקים ולפתצ, עוף אורגני 92

 כמוןזרעי סלט גזרים ושום שחור, 
 

נתחים נאים ופרוסים, סלט עשבי  טבולה דג ים 72 
 שקדים ובורגול פריך תיבול, 

סלט עגבניות, לימון כבוש, זיתי  ,טטאקי סינטה 68  הום פרייז ורוטב פורט ,פחמיםעל גריל  אנטרקוט 158
 קלמטה, שום קונפי ופיתה מטוגנת 

ריזוטו שחור, שאלוט, חציל ופטריות  הבר האסור,  170
 למון גראס וקוקוס קלוירטבלו בוולוטה פו

חמוציות שקדים,  ,ברזל עם כל הירוק שיש בשוק 48 
 בוויניגרט רימוניםוטורטייה פריכה 

 
 
 
 
   
 
 

קינואה שחורה, ארטישוק ירושלמי,  קסולה, טלהצלעות  186
 תמר מג'הול בגריל פחמים ושמן עשבי תיבול

 

סלט  ,תפוזים ויוזו וויניגרטסשימי סלמון והדרים,  68 
קולי תפוזי ועירית ב , מנדרינהוליתפומלות, אשכ

 דם 

כבד  ,, בצל, עגבנייהחסה ,בריושבלחמנית  ביפבורגר 98
 אווז וטוגנים לצד איולי עשבים

תורכי, קוביות  סלט עדשים חם, תרד קפוצ'ינו, 50/90 
 ת קארי ולייםבוקצ'וי, קרם עדשים, קציפתפו"א, 

מוגש על ירקות ירוקים סלמון צרוב במרינדת הדרים  130
 עונתיים

צלוי בטאבון, סלסה עשבי תיבול, אגוזי  מח עצם 70 
 סמין, שקדים, שום, רוטב קברנה ולחם כוברזיל

 קלוי

וצרוב בגריל, אספרגוס, בצל  מבושל סובידחזה אווז,  132
  קרמל מייפל ושלג שוקולד ולרונהבוקצ'וי עם ירוק ו

, בצלי עגבניות בכל הצורות ובכל הצבעים 52 
 שאלוט מוחמצים, לחם גריל וטפנד זיתי קלמטה

שעועית ירוקה, עגבניות קונפי, זיתי ניוקי ים תיכוני,  90
 שום, חציל ותרד תורכילימון, קלמטה, 

 איולי כמהין וביצת עין, בריק פטריות ותרד תורכי 66 

168 

 

 שפצלה, פטריות מלך, יער ופורטבלובגריל,  קרפילה ב
 ברוטב ציר עגל וכמהין

, טריאקי, סלט מלפפונים ברווז בפיתה עבודת יד 70 
 וכוסברה בוויניגרט ג'ינג'ר

   

 בוויניגרט ג'ינג'ר

 

בציפוי פאנקו פריך, ריבת שאלוט ביין  כבד אווז  82   
 אדום וקרם ארטישוק ירושלמי בארומת וניל

 

  נתחי לברק מטוגנים בוויניגרט קריספי לברק 67   
 קשיותאילנדי, שום כבוש, ביצי שליו ואגוזי 

 
קרם בצלים, זיתי , שקדי עגל בגריל פחמים 68   

טאסוס, סלסת פלפלים פיקנטית וויניגרט כרישה 
 שרופה

טחינה אל ארז, סלט עגבניות , שווארמה לוקוס 68    
 ןעשבי תיבול ולימוחריף, 


