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                                43  חמניהוינגרט נענע, זרעי שומר,   סלט שורשים, 

 ₪   43, טופח נאה  זרעי דלעתקרם סלרי,   שורש סלרי,

 ₪    42עלי סלק חלוטים, קרם סלק אניס, אגוזים ואבן יוגורט  סלקים מהמדורה,

 ₪                                                      38שומשום, קרם דלורית וג'ינג'ר, סורבה קלמנטינה גזר צרוב, 

      ₪    45, כובע נזיר, ניצני חרדל, לימון שרוף  (משק דן )  בקר טרטר  , קובנייה

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ₪      56  , פלפל מותסס פיקנטי קולרבי מותסס, טרטר גבעולי סלק, פיסטוק, נתחי אנטיאס

 ₪    67ם -ארטישוק י , קרם מיובשים זיתים מותססים , , סקורדיליהוגבינת שקדים  גריסים   מנגולד ממולא

 ₪   75חמאת סרפד, עירית, מנצ'גו   ברקנית,ממחלבת  , סלק בר וגבן  כיסונים 

 ₪   110 מרווה, שמן לימון כבושרוטב  , פולנטה מטוגנת, אפוידג ים  

 ₪                                    120ושום   ג'רג'ירוסלטון   רוטב ירוק פירה שעועית לימה ויוגורט,  )משק לוין(,ברווז צלוי    חזה 

    ₪   145  יוגורט וסומאק בבישול ארוך וטעמי עישון עדינים, אורז ועשבים,  נתח שוק טלה )מקנה דקל(  ,מנסף 

 

 ₪                                                            38, תותים ופרחי לבנדר , טוויל פסטוקיםמוס יוגורט וסומאק

                                                                                               ₪  45  רסלן, תות ומברד פודינג מבריוש

   ₪ 42, מרנג חרוך, קולי קלמנטינות פאי לימונים

  

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

 ריזלינג חצי יבש עם חמיצות מאזנת  125  /   201932,     מוזל, גרמניה   , דר לוסן ריזלינג

   שנין בלאן מקסים  125  /   33  2018דומיין נטופה, שנין בלאן, כרם עין דור, גליל תחתון , ישראל  

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

 רוזה, כמו שצרפתים יודעים לייצר ₪  125  /   32  2019  צרפת לאפאג' רוזה, דרום  

 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 מקסים של גבי בבציר חדש       ₪  145/    201840   ,בלנד אדום ,  כרם שבו 

 בלנד מבוסס קברנה סוביניון עם פטיט ורדו וסירה. יין מצוין.    ₪  165/    45  2019  , הרי יהודה, ישראלצרעה 
 

 

  ₪ 27/ 9לימונדה, 

   ₪  35/27  ,בית אלפא ספרינג אייל, , 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 מערבי גליל  , 2015בציר  ,  מאר דה גליליי  מזקקת יוליוס,

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

 ₪  30רמת הגולן   ,עראק ,פלטר

 ₪  45רמת הגולן   ,ג'ין מיושן ,פלטר

Thinkers45, ירושלים  , וודקה   ₪ 

Thinkers  ג'ין ,Jerusalem Dry  45, ירושלים    ₪ 

Thinkers  ג'ין ,Israeli Sunset,   50ירושלים    ₪ 

 

 


