
 

 

 ₪ 49זוקיני, זעתר, לבאנה, זרעי דלעת, מעט חריף , מלפפון אביבסלט משמש צלוי, 

 ₪ 45 , מלח גססורבה סלרי, שמן בזיליקום, עיריתגספאצ'ו עגבניות, 

  ₪ 38 , בצל ירוק, ברי ממחלבת גדיאתפוח אדמה בשומן ברווז

   ₪ 42, שמנת, לדר פלפל מעושן עם גרוב כרוב

  ₪ 55 , שקדיםמאיילת השחר, ריבת תות וטימין, יערת דבש וגדיאמבחר גבינות ממחלבת ברקנית 

  ₪ 35)מרעה גולן(, אספרגוס כבוש, אבן יוגורט  בקר מותסס

  ₪ 49בורגול לימון כבוש, כד יוגורט , שיפוד לב בקר

  ₪ 50סלסה עגבניות, טוסט  סלאמי בקר,

    ₪ 62 פירה חרדל, דבש חרובים)משק לוין(  ,כרע ברווז
 

 ₪ 67 גבינת שקדים ,ירוקיםאורז במילוי שקדים ועגבניות,  בצלים

 עגבניות מיובשות, מנצ'גו מיושנתמרווה מהגינה, אגוזי מלך מעושנים,  ,"ריזוטו" שיבולת שועל

   ₪ 68 ממחלבת ברקנית

 ₪ 82תפוח אדמה שבור, מיונז ביתי , גבינת קאפרה ממחלבת ברקנית ג', משק דן(, 220)המבורגר 

                                                     ₪ 145 לימון כבושאספרגוס ובצלים, עגבניות ( )מקנה דקל, סטייק פאלדה טלה
 

  ₪ 35פיסטוק, מאר דה גליליי ממזקקת יוליוס  קראמבל, טראפלס שוקולד חלב, ,מריר מוס שוקולד

 ₪ 45יערת דבש מאיילת השחר, זעתר  גבינת וולנסיי חמה,

 ₪ 54 טוניק נעמה קלאסימרנג, ג'לי , ליים, קצפת מסקרפונה קדאיף

 

 בלנד מקסים, כיף לשתיה  ₪ 110/  201829,   ספרד ,DOשרדונה & מקבאו, קמפו דה בורחה  ,בודגה בורסאו

 ריזלינג המשלב מתיקות עם ורעננות מאזנת. ₪ 125/  32 2018  , מוזל, גרמניהDr Lד"ר לוסן, ריזלינג  

 סמיון מעולה, מתפתח נהדר בכוס ₪ 160 / 45, 2018ישראל סמיון, , עמית טולדו

 בציר חדש ומעולה ליין נפלא. ₪  ₪ 200 2016 ישראל, גליל עליון כרם שבו, 'גרשון' סוביניון בלאן,
 

  רוזה חד ורענן. ₪ 125/  32 2019דרום צרפת , רוזה לאפאג'

 . עם מעט סירה מהכרם באליעד גרנאש  ₪ 125מ"ל (  500)2018 שאטו גולן, גשם רוזה, רמת הגולן, 

  . מיקב קטנטן רוזה מצוין ₪ 160, 2019תל אפק, רוזה גמאי, רמת הגולן 
 

 גרנאש טעים וכיף לשתיה  ₪ 110/  29 2018,  ספרד ,DOגרנאצ'ה, קמפו דה בורחה  ,בודגה בורסאו

 עם פטיט ורדו וסירה. בלנד מבוסס קברנה סוביניון ₪ 165 2018 ישראל צרעה, הרי יהודה,

 יין מצוין.חבית אחת בלבד יוצרה.  ₪ 185 2010 ישראלהרי יהודה,  בוסתן, סירה,

  ₪ 10פרייה, 

  ₪ 22פלגרינו 

  ₪ 51, בקוקטייל ₪ 15  נעמה שטרנליכט, טוניק קלאסי

 )חבית( ₪ 35/  29 ,בית אלפא, ענברשמלו 207 ,עמליהרוטנברג, 

 )חבית( ₪ 35/  29 ,בית אלפא ספרינג אייל, ,עמליהרוטנברג, 

  ₪ 55איל דה רה  פאסטיס,

 ₪ 45, שאר ישוב תאנים בוכאמשה לב, 

 ₪ 45ג'ין גלילי, ישראל  מזקקת יוליוס, עכו,

 ₪ 35מערבי , גליל גוורצטרמינר מזקקת יוליוס,

 ₪ 40 מערבי, גליל GSM מזקקת יוליוס,

 ₪ 45מערבי , גליל צויקהמזקקת יוליוס, 

  ₪ 40, 2015 ,מאר דה גליליי מזקקת יוליוס,

 ₪ 55 מערביגליל  , מהדורה מיוחדת,2012בציר , גליליימאר דה  מזקקת יוליוס,

 

 

 

 

 

 

 

 

 


