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                                                               ₪  30, שמן בזילקום קרוטוני מחמצת, מרק ביסק סרטנים 

 מץ , ויניגרט חועי דלעתברקנית, זר  ממחלבתמרסלן  , ים עלי סלק ותות סלט  

                                      ₪ 34  של אבינעם

 ₪   38טב לימון כבוש  ור   חרדל מותסס, פרחי בזיליקום,  ,שורשים קרפצ'יו  

   ₪  38 , גבינה קשה ובצל ירוקפריך  אדמה תפוח    גראטן 

    ₪  42, רוטב שמנת ולדר פלפל מעושן כרוב עם גרוב 

                                                                        ₪  56כבוש, ג'לי מנצ'גו, שמיר   סלקדג ים מעושן,  

 ,  ממחלבת ברקנית שנתבקר מיושן, לימון שרוף, מנצ'גו מיוטרטר ,  קובנייה 

     ₪  45 סלטון פטרוזיליה 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ₪   45 שומר ברולה, חמאה ומרווה כבד טלה צלוי,  

 ₪   67  קלויים  שקדים , חם צאן ציר גבינות   ,ממחלבת ברקנית בר  ת, פריקה וגבינמנגולד ממולא 

 ₪  75 רטחמאה, מרווה ואגוז מעושן, אבן יוגו , כיסונים במילוי סלק בר וגבינה 

 ₪   90  בר  סלקו  בקר  רוטב יוגורט ,קוביית טוסט, פלמוד ים פילה  

    ₪  120ק  ריבת סל, דלעת )משק לוין(,  צלוי ברווז    חזה 

 

                                                                                   ₪ 42   מרנג קלמנטינות וריבת תפוזפאי לימון,  

                                                            ₪ 38סירופ אקליפטוס , טוויל פסטוקים, יוגורט וסומאקמוס  

  ₪ 45דבש, זעתר טרי יערת ,  חמה   וולנסיי גבינת  

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

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

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

 , כמו שצרפתים יודעים לייצר רוזה ₪   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 

 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 

 צמתי אך אלגנטי.  עויין    ₪   185  2010ישראל  ,  יהודה   הרי ,  קברנה סוביניון ,  בוסתן 
 

 

   ₪  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(  ₪ 27 ,בית אלפא , מייפל לאגר   , עמליה 
 

 ₪   55צרפת פסטיס, איל דה רה,  

 ₪  55, שאר ישוב תאנים   בוכא משה לב,  

 ₪  40מערבי , גליל ביטרס   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   ₪ 

 


