
 

 

 

 ראשונות

  ₪ 44 אדומה, שומר, אבוקדו, בזיליקום אדום, גבן ממחלבת ברקנית, שקדים אשכולית, סלט סתיו

 ₪ 45 , יוגורט חמניה, עלי ליקוטשורש סלרי צרוב

  ₪ 35 פי ירקות גינהנקו

  ₪ 43, ארטישוק ירושלמי, עירית אספרגוס

  ₪ 37מסבחה ג'רג'יר "חומוס" כרובית, 

  ₪ 38שמנת, לדר פלפל מעושן , כרוב עם גרוב

 ₪ 45ובצל ירוק  כבושה, צנונית ביתית לאבנה, ומעושן כבוש אינטיאס

   ₪ 51, ג'ינג'ר, תפוח, בזיליקום ונענע נתחי מוסר ים נא

 ₪ 47, קרם גזר, אבקת עגבניות מיובשות צרוב קלמארי סגול

 ₪ 57 שורש סלרי, קרם שומר, חריף מותסס )נווה אור(, גראטןשרימפס וואנמה טרי 

 חזה ברווז כבוש ומעושן, ריאט  פסטרמה בקר מעושנת )מרעה גולן(,ו בקר מותסס  ,שרקוטרי

  ₪ 55 (משק לוין) ברווז באיולי ביתי ובצל ירוק

 

 עיקריות

 )חריף למדי( מרווה, פלפל מותסס, , תמר סמאני()מקנה דקל טלה כבוש מעושן קרעי פסטה טרייה,

 ₪ 81וגבינת מנצ'גו מיושנת ממחלבת ברקנית 

  ₪ 98 אספרגוס, רוטב חמאה לבנהמוסר ים,  פילה

       ₪ 98 )משק לוין( וחרדל  פירה תפוחי אדמה ,לימון וקליפות קינמון, בבישול קדרה ברווז שוק

                           ₪ 115 לוין()משק תפוחי אדמה בשומן ברווז, ריבת תפוחים וגרניום  ,צלוי ברווז חזה

 ₪ 138 פריקה, יוגורט עיזים ,מקנה דקל() ,מעושן בריאטלה חי שוק צלי 

   ₪ 138 , ממרח שום כורכוםסומאק, בטטה צלויה, אבן יוגורט, (מקנה דקל)בריא  חיטלה  צלעות

   ₪ 118, חרדל שעועית לימהפירה גר',  200 )מרעה גולן( בפריקה ותמרים,קדירת צוואר בקר חי בריא 

  ₪ 130 , סלסה ורדהירקות קלוייםמרעה גולן( ) ,חי בריא בקר פיקניהסטייק 

 

 

 מבחר של שלוש גבינות ממחלבת ברקנית עם 

 ₪ 51יערת דבש ממכוורת איילת השחר ושקדים קלויים 

 

  ₪ 97/  26  2018איטליה  ,, אומבריהרופינו, אורבייטו קלאסיקו

  ₪ 125/  32  2018גרמניה  ,, מוזל, ריזלינגDr Lד"ר לוסן, 

 ₪  140 /38  2018 , רמת הגולןסוביניון בלאן  ,אורטל

    ₪ 118/  30  2018דרום צרפת  ,סינסאו רוזה ,לה ז'אמל

    ₪ 118/  30  2016, דרום צרפת מורבדרה, לה ז'אמל

 ₪ 160/  42  2017 , פיאמונטה, איטליהלנגה נביולו ,ואירה

   ₪ 140/38 2017 רמת הגולןקברנה פראנק,  אורטל,

 

 

 

 

 


