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 ₪   45 וזרעי דלעת סלנובה חסה  ,בזיליקום ,צנונית,  ושומר   פומלית סלט  

 ₪   45 כוסברה ,  פקאן , אגוזיסלט עגבניות ומנגו

   ₪  38  דרכים שלוש  ארטישוק ירושלמי ב 

 ₪   42 , יוגורט שקדים, קרם סלק ואניס, אגוז מלך מעושןסלק צרוב בגריל 

 ₪  42, רוטב שמנת ולדר פלפל מעושן כרוב עם גרוב 

 ₪    55יערת דבש מאיילת השחר, ענבי קיץ  ,( חלבת ברקנית)ממבחר גבינות  

     ₪  45 שורש סלרי כבושמיונז בזיליקום, (, משק דן)כף פסטרמה  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ₪  45, ריבת שזיף וצ'ילי, טוסטונים פאטה כבד ברווז 

 ₪   56  טוניק קלאסי של נעמה ג'ינג'ר,  תפוח, ,נענע , ים מוסר    קרפצ'יו 

     ₪  56 פטרוזיליה ,  קרם שום ושקדים, בגריל   ה צרוב   סבידה קטנה   
 

 ₪   67 יוגורט חמנייה  , אורז ירוקיםפריקה וועגבניות,    ם במילוי אגוזי   בצלים 

 ₪  75ברקנית   כובע נזיר מיושנת ממחלבת, חמאה ומרווה, כיסונים במילוי עגבניות וארטישוק ירושלמי 

 ₪   125, אבן יוגורט עגבניות צלויות מנגולד, , גריסים, ים - פילה מוסר 

 ₪   98, סלט קל י בצלא)משק לוין(, פ   בלימון וקינמון   ברווז   שוק 

    ₪  120 פלפליםריבת , פירה חרדל)משק לוין(,  חזה ברווז 

 שבור בשומן   ח אדמה תפו,  ממחלבת ברקנית  מרסלן(, דן)משק גר'  220מיושן    המבורגר בקר 

    ₪   82  מיונז ביתי ברווז,

    ₪  145 טחינה לימון כבוש ,יםפריקה וירוק)מקנה דקל(,   כתף כבש   צלי 

    ₪ 145 רדה סלסה ובטטה אפויה, , )מקנה דקל(  צלעות כבש 

 ₪  45ממחלבת ברקנית, יערת דבש מאיילת השחר, זעתר  וולנסיי חמה 

   ₪  42קרם דה קאסיס פיסטוקים ו,  פטיסייר הל ורימונים טארט  

 ₪   36, בזיליקום ליים, "מרק קר" של תה ירוק, סורבה מנגו 

   ₪ 36  ושברי פולי קפה פקאן , מקרון, חלב וס שוקולד  מ 
 

 . מהנהבלנד    ₪   110  /   201829,     ספרד   , DO  שרדונה & מקבאו, קמפו דה בורחה   , בודגה בורסאו 

 ריזלינג המשלב מתיקות עם רעננות מאזנת.   ₪   125  /   32  2018   , מוזל, גרמניה Dr Lד"ר לוסן, ריזלינג   

 ד ורענן ח שרדונה  ₪   160  /   42  2017  פטיט שאבלי, בורגון, צרפת ,  'הנרי דומיין ד 

 מדומיין נהדר. קלאסי בורגוני שרדונה   ₪  185  2018  צרפת ,  בורגון שרדונה   דורושה, דומיין  
 

 ר צמו שצרפתים יודעים ליי, כרוזה ₪   125  /   32  2019  לאפאג' רוזה, דרום צרפת 

 .מבוסס גרנאש  ₪   125מ"ל (    500) 2018   שאטו גולן, גשם רוזה, רמת הגולן, 

 יופי של בציר לרוזה של אורי.   ₪   2019165   שאטו גולן, גשם רוזה, רמת הגולן, 
 

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

 ם בוגר וייחודי.  מכרעשיר יין  ₪   185/48  2016רקנאטי, קריניאן פרא, עמק שורק, ישראל,  

 בלנד מבוסס קברנה סוביניון עם פטיט ורדו וסירה. יין מצוין.      ₪   165/    45  2018  ישראל   , , הרי יהודה צרעה 

 נהדר של סירה, גרנאש, מורבדרה וברברה.  בלנד     ₪  145  2017ישראל  אדום, גליל עליון,  ,  כרם שבו 
 

 ₪   10/22מ"ל    250/750סאן פלגרינו  

   ₪  27/ 9ליימונדה,  

   ₪  51, בקוקטייל  ₪  15  נעמה שטרנליכט ,  טוניק קלאסי

 ₪  51, בקוקטייל  ₪  15  נעמה שטרנליכט ,  גרנאש רוזה   טוניק  

 ₪  51, בקוקטייל  ₪  15  נעמה שטרנליכט ,  פלפל אנגלי   טוניק  

 ₪  51, בקוקטייל  ₪  15   נעמה שטרנליכט ,  פרחי קיץ  טוניק  

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

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

 ₪   55צרפת פסטיס, איל דה רה,  

 ₪  45, שאר ישוב תאנים   בוכא משה לב,  

 ₪  40מערבי , גליל ביטרס   מזקקת יוליוס, 

 ₪  35מערבי , גליל גזר   מזקקת יוליוס, 

 ₪  35מערבי , גליל גוורצטרמינר   מזקקת יוליוס, 

 ₪  40 מערבי, גליל GSM  מזקקת יוליוס, 

 ₪  40 מערביגליל  , 2015בציר  ,  גליליי מאר דה    מזקקת יוליוס, 

 ₪  55 מערביגליל  , מהדורה מיוחדת, 2012בציר  ,  מאר דה גליליי   מזקקת יוליוס, 

 ₪  30רמת הגולן  , עראק  ,פלטר 

 ₪  45רמת הגולן   ,ג'ין מיושן   ,פלטר 

Thinkers  , 45, ירושלים  וודקה   ₪ 

Thinkers  ג'ין ,Jerusalem Dry , 45ירושלים  ₪ 

Thinkers  ג'ין ,Israeli Sunset ,  50ירושלים   ₪ 

 


