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                                ₪  43יה ישומר, וינגרט נענע, זרעי חמנ סלט שורשים, 

 ₪  38  מריש לקיש קארי   זית  שמן,  סלרי, פיסטוק סורבה  מלפפון קר, מרק 

 ₪   38  וצ'ילי, פקאן שבור בזיליקום וינגרט ליים  ,אבטיח סשימי  

 ₪  42כרוב צלוי בבירה, קרם לדר פלפל מעושן  ,כרוב עם גרוב 

 ₪   55  בהבנרו קלוי  קשיו, יוגורט קשיו,  כרישה בחמאת סרטנים

   ₪  67  שורש פטרוזיליהצ'יפס , , סקורדיליהפריקה וגבינת שקדים  ממולאים  עלי גפן 

  ₪   56כובע נזיר עלי  וינגרט בזיליקום, דובדבן, מיסו חיטה מקומית, זוקיני ו,  ים - איילת   טרטר 

       ₪  62  עיזים לבאנהפפריקה, פטרוזיליה,  סלט תפו"א ליים ו  ,בגריל  סבידה 

 ₪    58חרדל מותסס, צלפים וחמוצים  ,נקניקים ביתיים 
         

 ₪  68 מיושנות וגבינות , חלמון קונפי, קרם שוםאספרגוס צלוי

 ₪   68  זעתר ולימון קצוץ ,חמאת בזיליקום  ,עיזים  ברולה קממבר, שבולת שועלשל גריסי   "ריזוטו"

 ₪   98  פטרוזיליהסלטון ,  יה מותססתי עגבנ ,עיזים  ויוגורטפירה שעועית לימה  )משק לוין(,ברווז צלוי    שוק 

 ₪   120  ירקות קלויים, ריבת פלפלים חזה ברווז )משק לוין(, 

 ₪    110  לימון כבוש  פולנטה מטוגנת, קרם שמנת  ים צלוי, - מוסר 

   ₪   145  , ברבקיו אבטיחגראטן חסה צלויה בגריל,   ,)מקנה דקל(   שה מעושןכב  כתף 

   ₪    145  ממרח לימון שרוף , שומר קונפי ,)מקנה דקל(   טלה   צלעות 

                                

 ₪                                                            38  משמש, פיסטוק, טוויל מוס יוגורט וסומאק

    ₪  45  , יערת דבש, זעתר טרי ממחלבת ברקנית  וולנסיי חמה

 ₪   42קולי קלמנטינה   ,מרנג חרוך פאי לימון,

                                                                                              ₪  38   פקאנים מסוכרים,  )יוליוס(   וביטרס -דבש-מי גבינה&  קיץ  וטוניק-ג'ין -אבטיח סורבה
  

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

   ₪    125  / 201932,     מוזל, גרמניה   , ר לוסן ריזלינג" ד 

 ₪    150  /   201839,   צרפת פטיט שאבלי,  ,  דניאל דאמפט

   ₪    125  2020,  גונץ, קנוואס, סלובניה 
 

  ₪  125  /   32  2019  לאפאג' רוזה, דרום צרפת 

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

    ₪   2020195   , רמת הגולן, גמאי  רוזה   תל אפק,
 

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

 ₪    120  /   201925,     איסטרייה הסלובנית, סלובניה,  רפושק   ,סנתומאס 

 ₪   165  /   45  2019  , הרי יהודה, ישראלצרעה 

   ₪  180  2018,  ספרד   , DO  מונסנטדידו,    ונוס לה אוניברסל,   , שרה פרז ורנה ברבייר

 

  ₪ 27/ 9לימונדה, 

 ₪   55צרפת  , איל דה רה,  פסטיס 

 ₪  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  ,  גליליימאר דה   מזקקת יוליוס,

 ₪  45רמת הגולן   ,ג'ין מיושן ,פלטר

Thinkers  ג'ין ,Israeli Sunset,   50ירושלים    ₪ 
 

 


