פותחים שולחן
פוקצ׳ה בליווי טאפסים משתנים
24

ראשונות
קרפצ'יו סינטה בקר ,שמן זית ,מיץ לימון ,שבבי פרמז'ן,
בלסמי מצומצם ומלח ים אטלנטי
48
חציל קלוי על טחינה שחורה ,עגבנייה מרוסקת,
עדשים שחורות ,קרם פרש ועשבי תיבול
48
פולנטה-פטריות צלויות על קרם תירס טרי ,אספרגוס,
פרמז'ן ונגיעת שמן כמהין
52
פטה כבד בליווי שטרוייזל ,שבבי בצל וקונפיטורה
48
סלמון סומסומים ,בצל יפני כבוש וספייסי מיונז
48
בורטה-כדור מוצרלה ממולא קרם שמנת ,גספצ'ו עגבניות,
שרי ,עלה בזיליקום ופניני בלסמי
54

סלטים
סלט קיסר
לבבות חסה רומית ,חזה עוף בגריל ,קרוטונים וגבינת פרמז'ן
ברוטב קיסר
56
סלט הבית
מיקס חסה מסולסלת ,סלנובה ועלי בייבי ,כרוב ,סלק ,בצל
ירוק ,עגבניות שרי ,שקדים ,חמוציות בויניגרט תפוחים ודבש
בתוספת גבינת עזים
56
סלט גינה
עגבנייה ,מלפפון ,גמבה ,כרוב ,גזר ,פרחי כרובית ,בצל סגול,
תערובת פיצוחים בתיבול שמן זית ולימון
56

עיקריות
סטייק פרגית בהוייסן ,אורז עם אטריות ושעועית ירוקה
מוקפצת
78
חזה עוף ברוטב שמנת חרדלים ,קרם תפו"א ואדממה
75

מדליוני סינטה ,קרעי תפו"א מדורה ,קרם שום ועגבנייה
צלויה
95
אנטריקוט  300גרם ,פירה שורשים ופלפל שושקה
125
המבורגר בקר ,איולי שום ירוק ,חסה ,עגבניה ,בצל סגול,
מלפפון חמוץ וצ'יפס
תוספות :חזה אווז מעושן ,12-פורטובלו ,7-אמנטל7-

פילה סלמון בטריאקי ,קרם תפו"א ,ירקות ירוקים
89
פילה דניס ,קרם אפונה ,בורגול גלילי ,צ'יפס קייל
110
פסטה פנה ברוטב שמנת פסטו
65
פפרדלה ,שמן זית ,עגבניות שמש ,אפונה ,עשבי תיבול
ושום קונפי
72
פסטה שחורה ברוטב חמאה ,יין לבן ,באק צ'וי ,צ'אנקים של
סלמון ופרמז'ן
78
המבורגר טבעוני ,קציצת עדשים שחורות ופטריות בלחמניה
עם טחינה כגולמית .תוספת לבחירה :תפו"א אפוי או סלט
ירוק או צ'יפס
67

מנת ילדים (עד גיל )12
שניצלונים+צ'יפס
38

מיני המבורגר
40
פנה שמנת/עגבניות/רוזה
32
ספגטי בולונז
38
פיצה מרגריטה
זיתים ירוקים/תירס-תוספת 4
34
עיסקית ילדים49-
ניתן לבחור כל המנות ילדים למעט מיני המבורגר
כוללת ברד ענבים/לימונדה/תפוזים
 2כדורי שוקולד  /כדור גלידה לבחירה

אחרונות
✓עוגת גבינה אפויה קלאסית בליווי סורבה תות
42
✓בומב מוס שוקולד מריר ליבת קרם ברולה ותחתית קראנץ
נוגט
42
✓קרם ברולה בליווי גלידת ריבת חלב
40

פאי תפוחים צרפתי עם רסיסי שקדים בליווי גלידת וניל
42
פונדנט שוקולד חם בליווי גלידת וניל
42
בקטנה :גלידת וניל עם אספרסו ועוגית הבית
19
✓★קרמו תות עם ליבה של מרמלדת ליים ותות גאנש
אינספריישן תות על סבלה שקדים ונוגט
42
פאי לימון חלומי ,קרם לימון וקוצי מרנג שרופים
42
טארט פיסטוק עם דובדבני אמרנה ושטרוייזל פריך
42
✓★באונטני -תחתית שוקולד קוקוס ,קרם שוקולד לבן
וקוקוס וגאנש שוקולד מריר
42
✓ ללא גלוטן
★טבעוני

שתיה קלה
קנקן לימונענע  /לימונדה 30/33
תפוזים  /לימונדה 12
לימונענע טבעי 13
קוקה-קולה  /ספרייט  /זירו 12
דיאט קוקה-קולה  /ספרייט זירו 12
מאלטי בירה שחורה 14
סאן פלגרינו גדול 24
קינלי סודה 8
סאן בנדטו מים מינרלים 11
פריגת סיידר תפוחים צלול 14
פריגת ענבים 12
פריגת אשכוליות 12
נסטי אפרסק 14

מילקשייק 24
שוקו קר 20
קפה קר 24
בירה בבקבוק
סטלה ארטואה 25
גולדסטאר 21
מלכה אדמונית-בירת בוטיק ישראלית וגלילית 26
בירה בחבית
מלכה בהירה שליש/חצי 35/26
פרוני שליש/חצי 35/26

קנקן חליטה THÉS DES PALAIS LE
תה בלו אוף לונדון 17
ארל גריי ייחודי על בסיס תה יונאן שחור ,בתוספת
פרחי דגנית תערובת המתאפיינת בעידון ואיזון
תה פירותי 16
תה שחור עם חתיכות פירות יבשים ופרחים:
דובדבן ,תפוח והיביסקוק )קרקדה(,
בטעם דומיננטי של דובדבן חמצמץ
תה פינג צ‘ה 15
תה סיני ירוק ממחוז  ZHEJIANGקליל ,מרענן ושופע
וויטמינים התה הירוק אינו עובר תהליך התחמצנות,
ולכן רמת הקפאין בו נמוכה יותר תה ירוק סיני נחשב
לבעל סגולות רבות וביניהם השפעה חיובית על חילוף
החומרים ,איזון רמת כולסטרול ,מניעת מחלות
וניקוי רעלים ,נחשב לאנטי אלרגני ,מסייע בהחלמה
ממחלות קשות ,ותורם לתחושת החיוניות של הגוף
תה יסמין  -מונקי קינג 17
תה ירוק סיני בניחוח יסמין קטיף קפדני וריח עדין

תה החמאם 17
תה ירוק בהשראת הניחוח השתמשו בו כדי לבשם
את החמאם הטורקי בתוספת ציפת תמר ,מי פרחי
הדרים ,ורדים ופרות יער תה מרענן ומרווה
מומלץ ביותר
תה פו-אר אימפריאל 18
תה כהה תה מיוחד בעל ניחוח עצמתי המזכיר אדמה
לחה תה פו אר מוערך מאוד ברפואה סינית בשל
תכונותיו הרפואיות מוריד את רמות הכולסטרול,
תורם לעיכול ,עוזרת להורדת השפעת האלכוהול
ומשפר את זרימת הדם
זהו התה היחיד המשתפר עם השנים

יין לבן
מומלץ לשתות את היין קר ובחברה טובה
גמלא שרדונה 90/27
יין לבן יבש ,יושן במשך ארבעה חודשים בחבית עץ אלון
צרפתי,
הרי גליל סובניון בלאן 85/27
יין לבן יבש ,צבעו של היין בהיר עם גוונים עדינים של ירוק
הרי גליל סובניון רוזה 85/27
יין בעל צבע ורוד לילך בוהק ארומה של פריחת ורדים ,תות
שדה בשל ,פרי הדר וסיגליות ליין חמיצות מרעננת
לוריא ,גוורצטרמינר 120/32
יין לבן חצי יבש ,הופק מ %100ענבי גוורצטרמינר ,בעל
מתיקות עדינה עם חמיצות מאוזנת ונעימה
לוריא ,שרדונה ללא עץ 130/34

קווה פריול ברוט 90/19
יין לבן יבש מבעבע מיקב קובידס שבספרדקווה קלאסית:
רעננה ,חדה ואלגנטית

יינות אדומים
גמלא קברנה סוביניון 120
יין אדום יבש ,ארומתי ועשיר
גמלא מרלו 120
יין אדום יבש ,בעל מתיקות קלילה וסיומת מרירה קלות
הרי גליל מרלו 85/27
יין אדום יבש ,גוף בינוני עד מלא ,חמיצות מאוזנת וסיומת
מענגת
הרי גליל קברנה 85/27
יין אדום יבש ,גוף בינוני עד מלא וסיומת פירותית ארוכה
ונעימה
הרי גליל יראון 165
יין אדום יבש ,גוף מלא וסיומת ארוכה וקלאסית
עבייה 160 MOON A
צבע בורדו ,גוף מלא ,נוכחות טאנינים ניכרת ,חמיצות ניכרת
אך לא גבוהה,
שטרן רותם 130/34
 65%קברנה סוביניון %20 ,ענבי מרלו %11 ,קברנה פרנק
ו %4-פטי ורדו היין התיישן  14חודשים בחביות עץ צרפתיות
ואמריקאיות
שטרן קברנה סובניון רזרב 215
יין מענבי קברנה סוביניון ,מכרם בקדמת צבי שברמת הגולן,
על אדמה בזלתית ,בבציר ידני ע“י ידידי היקב היין התיישן
 14חודשים בחביות עץ צרפתיות ואמריקאיות חדשות וישנות
לוריא רוסו 130/34
לוריא רוסו מיוצא על בסיס זנים איטלקיים ( %70סנג'ובזה
וברברה) עשיר ועגול .הוא מתיישן
כשנה וחצי בחביות עץ אלון צרפתיות ומבוקבק ללא סינון

לוריא גראנד ויטל 215
היין מורכב בעיקרו מקברנה סובניון ,בעל גוף עשיר ומרקם
אלגנטי ומורכב היין מתיישן במשך כשנתיים בחביות אלון
צרפתי ומבוקבק ללא סינון

