
ערב MENU املساء
EVENING תפריט

מקרר היישון שלנו
 נתח במשקל ברמת הגולן

טומהוק  גראטן תפוח אדמה, חסה הידרופונית, סלסלה משתנה
62 ₪ ל-100 גרם

אנטריקוט מבכירה גראטן תפוח אדמה, חסה הידרופונית, סלסלה משתנה
72 ₪ ל-100 גרם

לחם

18פתיחים צלחת חריפים אריסה, סחוג, שום קונפי, צילי מטוגן

24 החמוצים של מרים כפרה עלייה

12 סקורדליה ממרח יווני עתיק

32פרנבון דואה ושמן זית סורי 

34 קובלה עגבניות מגורדות, נגיעה חריף ויאללה בידיים

עיקריות
68אנילוטי ציר חמד מצרי, תפוח אדמה ומנגולד 

82"ריזוטו" פריקי חצילים חיטה ירוקה מעושנת, חצילים, צנוברים ופטרוזיליה

114חזה עוף סופרים גזרים קונפי בפייסט פלפלים, קרם גזר וציר עוף כהה 

134פסטה דן לינגוויני, שומר קונפי, ציר ברבוניות ופורל מהדן  

134פילה פורל מהדן שומר עם זעפרן, קרם שומר, ריג׳לה, תפוז

134דג ים רומסקו פלפלים, קרם צנוברים, חציל קונפי וסלסת שקד ירוק מוחמץ

142דג לבן על הפלנצ'ה ציר דגים, עגבניות שרופות ובמיה 

136שקד עגל בג'וספר טחינת שקדים, שעועית ירוקה וארטישוק קונפי  

217אנטריקוט 350 גרם, גראטן תפוח אדמה, חסה הידרופונית וסלסלה משתנה

ראשונות
64ברבוש ירקות בלאדי חתוכים גס, וינגרט קלאסי וקרעי לחם מחמצת קראנץ

58חציל Coal Office חציל שרוף, רכז רימונים, טחינה גולמית ודואה

56הרמב״ם שורש סלרי מוחמץ, גבעולי סלרי קונפי ופייסט מליסה

68ברזאולה טבריינית לימון פרסי וסלסת ענבים ירוקים 

58קיגל כרוב פלפל שחור, שומן אווז, קרם קשיו מלוח וציר עוף כהה

57קרוקט חורשט סבזי בשר כבוש, מרק חמציץ קר 

65טרטר עגלה פילה עגלה, ברביקיו תפוחי עץ וקרקר זעתר 

76מוח קריספי איולי לימון כבוש, חלה צלויה וויניגרט עגבניות שרופות 

68טרטר אביבי שקדים ירוקים, שום ירוק, גספצ'ו עגבניות צהובות וזעתר 

68סשימי אינטיאס פיסטוק, גרדת הדרים ומרק קר של סלרי ונענע  

64 סלט חסה הידרופונית מיקס עלים ירוקים, ויניגרט משמשים, צנון מוחמץ 

63 סיגר תוניסאי פלמידה על הסכין ודיפים של הישמור



הקוקטיילים של דורון
Made In Israel

ג'ין טנקירי, עראק איילים, לימון, מלפפון, כוסברה ותפוח ירוק
48

פינק ליידי
ג'ין טנקירי, אננס, לימון, תות ותפוח פינק ליידי

52

לה בומבה רוחה
טקילה פטרון, רימון, אגבה, לימון וקציפת לימונים

52

ג'ין טוניק ים תיכוני
ג'ין מארה, טוניק ים תיכוני, שני זיתים איטלקיים, רוזמרין, 

בזיליקום ולימון
58

פרפקט ג'ין טוניק
טנקירי 10, מי טוניק, לימון, תפוז ואשכולית

58

בירה קרה
 Estrella Damm :שליש מהחבית

33

  מלכה בהירה
32

שתייה קלה
אקווה פנה / סן פלגרינו 750 מ"ל

28

  קולה / זירו / ספרייט / ספרייט זירו / ענבים
15



יין MENU
WINE תפריט

1,000שמפנייה ברוט רוזה, N.V, לורן פרייה, צרפת 

יינות מבעבעים
38/150פרוסקו, N.V, פרימו וי, איטליה 

180 פט נט 2020, דלתון 

יינות רוזה
52/200רוזה גראנש , פלדשטיין 2019 

180 גרי דה מרסלאן 2021, רקנאטי 

יינות קינוח
20/240רובי N.V, נטופה 

240 אם דו קסטל 2018, קסטל 

300ריזלינג, כרם קאיומי 2015, כרמל 

יינות לבנים
45/180לוטה פרנץ' קולומברד 2020, רקנאטי 

160לה וי בלאן 2020, קסטל 

62/250שאבלי 2020, סיינט פרי,צרפת   

240בלאן 2019, מיה לוצ׳ה 

280סנסר לה מנז׳לרי 2020, שרייה, צרפת 

50/200מראווי 2019, רקנאטי 

220דבוקי 2019, פלדשטיין 
220גרנאש בלאן 2020, ויתקין 

150דומיין לבן  2020, נטופה 

280שרדונה C 2020, קסטל 

45/180 לוטה גוורצטרימינר חצי יבש 2021 , יקב לנגוט 

160 טיק טוק 2018, דלתון 

150 פרנץ׳ בלנד חצי יבש 2021, רקנאטי 

260 ספיישל רזרב לבן 2017, רקנאטי 

300 נחל יתיר לבן 2019, יתיר 

יינות אדומים
40/160דומיין 2018, נטופה 

300פלטו 2018, אדיר 

200ביתוני 2019, רקנאטי 

320לאנדמרק B2 2018, ברבדו 

CB420 2016, מטר של פלטר 

75/300שורש 2020, צרעה 

320פטי ורדו 2018, יתיר 

CSM240 2019, מיה לוצ׳ה 

400דור 2017, נטופה 

45/180 לוטה קברנה סוביניון 2020, רקנאטי 

300 רזיאל 2019, רזיאל של קסטל 

220 קברנה פרנק 2017, ויתקין 

360 ספיישל רזרב 2017, רקנאטי 

440 גרנד וין 2019, קסטל 
460 יער יתיר 2018, יתיר 

* ייתכנו שינויים בשנות הבציר



קינוחים MENU احللويات
DESSERTS תפריט

קינוחים 

סוטלץ׳
קרמבל קפה והל, סירופ אספרסו, גלידת תמרים וקוקוס

58

 c ויטמין
פלחי הדרים, חלת דבש, קרם לימון, מרלמדת תפוז דם וגלידת דבש 62

תיבול לסלט
פריך זרעי כוסברה, מוס לימון ויוזו, קראמבל שמן זית ולימון פרסי, מיקרו 

כוסברה, ליים מסוכר, סורבה ליים וכוסברה
67

משחק באחוזים 
מוס שוקולד 80% פיננסייר לוז, קרמו שוקולד וקפה 64%, לוז מקורמל 

ושאטה, פאדג' שוקולד 54%, שברי שוקולד אוורירי 40% פטיסייר ופרלינה
68

יינות קינוח 

רובי N.V, נטופה 
20/240

אם דו קסטל 2018, קסטל 
240


