
COCKTAILS      

 כוס  |קאראף 

Frozen Lemon Margarita  44 מרגריטה לימונים קפואים 

 48 ינגר, תפוחים, שקדים  'פורט, אמרטו, ג סנגריה חמה 

Negroni  47/100 קאמפרי, גיין טאנקרי, ורמוט אדום   קלאסי 

TOY 47/100    ג'ין טאנקרי, פסיפלורה, קיווי, רוזמרין 

 49/105 , אננס, קאסיס  1757ברבן בולט, צנזאנו  בלוז   ברבן סטריט

 49/105 קטל ציטרון, ג'ין טאנקרי, תפוזים, פסיפלורה, רוזמרין  Cויטמין 

Paloma   47/100 אפרול, טאקילה אספלון, אשכוליות אדומות, צ'ילי 

Mango Aperol 

 

 49/105 , מנגו, צ'ילי1757 אפרול, קפטן מורגן, ספייסי צ'ינזאנו

Ouzotini  42/90 , ליקר קוראסאו, מיץ רימונים, בזיליקום     21אוזו 

Lillet Spritz  טוניק   עללילהFever Tree 39 

Aperol Spritz   39 אפרול, קאווה, סודה 

Cava Lychee  39 קאווה וליצ'י 

Galipette Cidre                 28                         ללא גלוטן-סיידר תפוחים גליפטל 

 בירה  בירה בירה 

 

 1/3-1/2 בירה מהחבית   1/3-1/2 בירות מהחבית 

 אסטרייה דאם  

 

 28/33 בירה ישראלית   שקמה 28/33

 וייהנשטפאן 

 

 טוברוג   28/33

 

28/33 



 

 מאזטים  

 22/25                                                                                כל מאזט  ❖

 20 לחם בלקני עם שמן זית, מלח גס ובלזמיקו  ❖

 34 לאחת: [מיום חמישי עד שהן אוזלותמפריז באווירון ]  אויסטרים ג'יארדו 

באמצע או לחוד    כ"א  23  

 98 מעושן ציר בוניטו , שאלוטבצלי , תרד, ג'מבושרימפס קריסטל  ❖

 69  בצד דקות 6 תביצוסשימי טונה  י ועליולוגאקמ לחם כפרי ועליו טוסט ❖

 59 כוסברה ומלפפון        רבי, אפרסמון,על עדשים, קולות מתובל  קוביות לוקוס ❖

 

 
 49 ראש וגוף מטוגנים                      קאלמרי  ❖

 74 ינג'ר  'רוטב גזרים וג, (גרם 100) טונה בקטנהנתח  ❖

 69 יבש  ורמוט וציר פירות ים, בטוביקו, ,  בשר סרטנים לינגוויני  ❖

 52 , גבינת פטיט גלבוע, וויניגרט תפוחיםסלט לבבות חסה וקייל ❖

 52          לחם ואגוזי מלך   פירורי מרמלדת שומר, , גבינת תום, , עלי גזרצעיר , קיילליקאחסה ל ❖

 49    [בכול שבוע מרק עונתי שונה ומאתגר לברך את החורף יפה] מרק  ❖

 דגים

 שבבי צ'יפס של ארטישוק ירושלמי אנדיבעם  ושמן זיתברוזמרין  דניס שלם אפוי ❖

 

129 

 129 חמאת צ'ילי , אורז אורגני אדום עם אננס, רוטב פילה דניס ❖

 134 חצילים, אגוזי קשיו, חמאת לימון כבוש, כוסברה  ניוקי,ו פילה לברק ❖

 גיםדשום בציר קונפי  ,תפוח עץ  , זוקיני ,צנוניות ,חסה ליטל ג'ים ,לוקוס נתחים של ❖

 מצומצם 

149 

 89 דלעת, פיסטוקים וירוקים דייג היומי(, סלט קטן שלהדגה היומית וה על פי)  דגי יפו ❖

 פירות ים 

 145   מצוין לטיפוח זוגיות יציבה בחורף-מרק בנוסח מרסיי עם פירות ים ודגים  סבויאב

❖ S  H  A  R  I  N G   קלמארי, סרטנים, בטטה, , מולים, שרימפס פירות ים לחלוקה

 פייסט  אננס בגריל ברוטב חלב קוקוס עם למון גראס, ג'ינג'ר וקארי

195 

  אגוזי מקדמיה: שרימפס, עוף וקלמארי מתובל בצ'יפוטלה, מנצ'גו, במיטבו ריזוטו ❖

 מקדמיה 

128 

 118 עם לחם כפרי משוח בממרח פלפלים    שאלוט בוודקהובצלי שרימפס  ❖

 89 על הפלנצ'ה, עגבניות שרי, גבינת פטה, צ'ימיצ'ורי           קלאמרי צרוב  ❖

 118 תפוחי עץ גרני סמית בקרמל מלוח, חרדל, יין לבן   קערת מולים, ❖

 
 145 פירות ים                                                                                  MIXסיר ברזל שחור עם  ❖

 בשרים 

 155 ברוטב יין אדוםלבבות ארטישוק , , פטריותפילה בקר ❖

 132    פירה בצד  , קינמוןבניחוח מקורמל וקרוטונים   בצלעל , טלה אוסו בוקו ❖

 88 גרעיני דלעת , מושחמים, קוביות דלעתעם תפוחי אדמה  BBQנתחי פרגית ברוטב  ❖
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