ראשונות
סלט עדשים שחורות ואבוקדו ,אשכולית אדומה ,ג'יבנה
ממחלבת ברקנית ,קולרבי ונענע ₪ 42
אספרגוס בחמאת לימון ,פירה שעועית לימה ,רוטב לימונים ₪ 43
חזה ברווז מעושן( ,משק לוין) קרם כרובית ,לימון & פטרוזיליה ,קרם
סלק ואניס ₪ 40
דג ים כבוש במלח ושמן זית ,לבאנה ביתית ובצל ירוק ₪ 43
קלאמרי סגול צרוב ,גספאצ'ו עגבניות ,בצל ולימון מיובשים ₪ 46
קובה נייא ,בשר בקר חי-בריא (מרעה גולן) ,קצוץ נא ,לימון כבוש,
מיונז פלפל מותסס ₪ 46
שרקוטרי( ,מרעה גולן ,מקנה דקל ,משק לוין) ,בשרים קרים,
נתחים משתנים ₪ 54

עיקריות
ירקות קונפי ,פריקה ,יוגורט קשיו ₪ 63
קרעי פסטה טרייה ,זוקיני ,שום ,גרידת לימון ,בזיליקום,
גבינת "בר" ממחלבת ברקנית ₪ 69
פילה מוסר בחמאה וזעתר ,קולרבי ,יוגורט עזים וספירולינה ₪ 98
קלמארי סגול ושרימפס ,קרם סרטנים ,פולנטה פטריות ₪ 131
נתח ברווז( ,משק לוין) ,נתח משתנה ₪ 98/115
מנסף ,נתח טלה חי בריא (מקנה דקל) ,בעישון עדין ,אורז בחמאה ועשבים,
יוגורט ,פיסטוקים ₪ 135
סטייק טלה חי בריא (מקנה דקל) ,סומאק ,ירקות קלויים ,פריקה ₪ 135
צלי בקר חי בריא( ,מרעה גולן)  200גר' ,נתח משתנה ₪ 118
סטייק בקר חי בריא( ,מרעה גולן) נתח משתנה ₪ 125/155

כוסות יין
רופינו ,אורבייטו קלאסיקו ,אומבריה ,איטליה ₪ 97 / 26 2017
ד"ר לוסן ,Dr L ,ריזלינג ,מוזל ,גרמניה ₪ 125 / 32 2016
דומיין נטופה ,שנין בלאן ,עין דור ,ישראל ₪ 118 / 30 2017
לה ז'אמל ,סינסאו רוזה ,דרום צרפת ₪ 118 / 30 2017
לה ז'אמל ,מורבדרה ,דרום צרפת ₪ 118 / 30 2015
אלוורו קסטרו ,דאו אדום ,פורטוגל ₪ 135 / 35 2015
יקב אורטל ,קברנה פראנק ,רמת הגולן₪ 140/38 2014 ,

מבחר של שלוש גבינות ממחלבת ברקנית עם
יערת דבש ממכוורת איילת השחר ושקדים קלויים ₪ 51

קטנטנים
מיני המבורגר חי בריא (מרעה גולן) ,תפוחי אדמה בתנור ₪ 49
סטייק בקר חי בריא (מרעה גולן) 120 ,גר' ,פירה ₪ 59
ניוקי תוצרת בית עגבניות  /שמנת  /רוזה ₪ 46
כוס לימונדה ,קינוח קרם פטיסייר עם שוקולד

