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                                 ₪  54מעושן אגוז מלך , כוסברה ,עגבניות ומנגוסלט  

 ₪  45בזילקום   זית  שמן,  שקדים  סורבה ,גספאצ'ו עגבניות שדה

 ₪   41  וצ'ילי, פקאן שבורבזיליקום  , גרט לייםיוינ, אבטיחסשימי  

   ₪ 52 משוויה של ירקות מהגינה, רומסקו, צ'יפס מלוח ,גליל מלפפון 

 ₪   68  י, קרם שום וגבינות, חלמון קונפאספרגוס צלוי

   ₪  59  , יוגורט קשיו, קשיו קלוי בהבנרובחמאת סרטנים  בייבי כרישה

 ₪   58  צ'יפס שורש פטרוזיליה  ,יףחר   עגבניות רוטב  בטרי  שרימפס 

 ₪    62  לבאנה עיזים   ,שום פטרוזיליה ולימון, תפו"א ,צרוב  תמנון 

 ₪    62חרדל, צלפים וחמוצים   , )משק שניידר(בקר רוסטביף  

   ₪  75וברביקיו אבטיח צלוי,  תפו"א)מקנה דקל(,   סינטה כבשה

   ₪ 88  , צ'יפס פולנטה, מטבליםים-שד – & צ'יפס פיש 
         

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

 ₪    75חמאת מרווה, מנצ'גו מיושנת   ,ספגטי דלעת

    ₪  98ססת, סלטון פטרוזיליה  , פירה לימה ויוגורט, עגבניה מות)משק לוין(  שוק ברווז

 ₪  120 ריבת פלפלים   ,תפוחי אדמה גראטן )משק לוין(,   ברווז  חזה 

     ₪ 125ם וכורכום מותסס  שוסלרי, חומוס ותבשיל , חלקי פנים צרובים, ()מקנה דקל  ב טלהמעור 

     
 

 ₪                                                           42  'יליצ , פיסטוקטוויל  , יוגורטסורבה מי , מוס יוגורט וסומאק

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

 ₪    47 אבקת עלי תאנהו ברנדי  ,גלידת מאחלב ,ברד פודינג תאנים

 , שקדים קלויים, פרחי בזיליקום סגול,  ברקנית  ממחלבתוכחולה נסתרת  שוקולד לבןקצפת   ,"קיפוד" לבן

    ₪  45  רוטב בזיליקום

 

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

     ₪  115  /   201829,    ספרד   , DO שרדונה & מקבאו, קמפו דה בורחה   ,בודגה בורסאו 

 ₪    160/   42  2019  אל , ישר גליל עליון, רוסאן ויונייה  ,אחת 

   ₪    125  2020,  גונץ, קנוואס, סלובניה 
 

  ₪  130  /   35  2019  לאפאג' רוזה, דרום צרפת 

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

    ₪   2020195   , רמת הגולן, גמאי  רוזה   תל אפק,
 

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

 ₪   165  /   45,   2018  ישראל   ,, גליל עליון ברברה  כרם שבו, 

 ₪   165  /   45  2019  , הרי יהודה, ישראלצרעה 

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

 

  ₪ 27/ 9לימונדה, 

 ₪   55צרפת  פסטיס, איל דה רה,  

 ₪  55, שאר ישוב  תאנים  בוכא משה לב,  

 ₪  40מערבי  , גליל  ביטרס  מזקקת יוליוס, 

 ₪   40 מערביגליל  ,גזר  מזקקת יוליוס

 ₪  40 מערבי גליל  , 2017בציר  ,  מאר דה גליליי  יוליוס,מזקקת  

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

 ₪   45 מערבי גליל ג'ין,  ,עכו  מזקקת יוליוס

 ₪  50רמת הגולן   ,ג'ין מיושן ,פלטר

 

 

 


