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   ₪  45מעושן אגוז מלך , כוסברה ,עגבניות ומנגוסלט  

                               ₪    49, ריג'לה ושמן כוסברה גבינה צ'רקסית,  כבוש  סלק, סלט שזיפים חמוצים

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

 ₪   45בזיליקום  , שמן זית שקדים  , סורבהצלויות  גספאצ'ו עגבניות

   ₪ 45לדר פלפל מעושן אפוי בבירה, קרם שמנת ו  כרוב, כרוב עם גרוב

   ₪  46בשלוש דרכים   ,ארטישוק ירושלמי

 ₪   52 לק של ירקות מהגינה, רומסקו, צ'יפס ס חריפה  משוויה  ,גליל מלפפון 

     ₪  59יוגורט קשיו, קשיו קלוי בהבנרו   בייבי כרישה בחמאת סרטנים,

 ₪    58ליים   עלי בזיליקום,  ,מרווה, שמן מותססותקרם עגבניות , ים כבוש- קוביות מוסר

 ₪   58  פיסטוק, בזיליקום, קלמנטינה מותססת וחרוב  רוטב  ,שעועית תאילנדית, פומלית לט קלמארי חלוט, ס

   ₪  58וחרדל   )משק דן(, חמוצים קרברזאולה ב 

 

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

   ₪  68וגבינות עיזים  , חלמון קונפי, קרם שום אספרגוס צלוי

   ₪  130, עוגת אורז בחלב, קרם למון גראס ים צלוי- מוסר 

 ₪   120  מולסה תאנים, גראטן )משק לוין(,   ברווז  חזה 

   ₪  145 סלסה ורדה, קרם חציל וגבינות, סלט עדשים שחורות ותבלינים, (מקנה דקל)רוסט כבשה 

 ₪  145ציר טלה  , עגבניות מעושנותו, מנגולד דלעת ספגטיתבשיל  (,קנה דקל)מ  מעושן   שוק כבשה תבשיל 

 

 ₪                                                           42  ליצ'י, פיסטוקטוויל  , יוגורטסורבה מי , מוס יוגורט וסומאק

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

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

 קצפת שוקולד לבן וכחולה נסתרת ממחלבת ברקנית, שקדים קלויים, פרחי בזיליקום סגול,   ,"קיפוד" לבן

 ₪     45רוטב בזיליקום  

 

 ₪   125  /   32,  2020,  צרפת ,  הקולומבי לה בל אנג'ל, 

     ₪   125/  202032,   מוזל, גרמניה    , ד"ר לוסן ריזלינג

 ₪   165  /   45  2020, ישראל  סוביניון בלאן ,  ספרה 

   ₪   225  2020צרפת    עמק הלואר,שרון סנסר, דומיין וא 
 

 ₪   130  /   35  2019  לאפאג' רוזה, דרום צרפת 

     ₪   2020195,   , רמת הגולן, גמאי  רוזה   תל אפק,
 

 ₪    125  /   32  , 2019,  , צרפת לה בל אנג'ל, גמאי

 ₪   165  /   45  2019  , הרי יהודה, ישראלצרעה 

   ₪  235    2017, איטליה  , פיאמונטה DOCGרברסקו, ברברסקו טורי בפרודו 

 

 

  ₪ 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  מזקקת יוליוס,

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

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

 ₪  50רמת הגולן   ,ג'ין מיושן ,פלטר

 

 

 


