אבנר
בר-יין .גריל.
מאזטים – ₪ 32
תפו"א מעושן ,חמאת ערער .מלח
ארטישוק ירושלמי ב  3דרכים.
רייאט דג מעושן ,קרם פרש וחזרת.
פירה לימה בציר בצל ,לימה שלמה ,רוטב ירוק.
כרוב עם גרוב ₪ 45
 3גבינות ,פרי ,אגוזים ,ריבת תפוזי דם ₪ 51
בייקון טלה ,חמוצים וחריפים ₪ 58
קוביות פלמידה כבושה ,ג'ינג'ר ,עגבניה מותססת ,קצפת מלוחה ₪ 56
שוק ברווז ,ירקות מעושנים ,סלסה וורדה ₪ 98
פאייה דג מעושן ,פריקה ,עגבניות וזיתים ,פטרוזיליה ומנצ'גו ₪ 110
מוס שוקולד ,טוויל ארטישוק ,טופי ,קראמבל ₪ 48
גבינת וולנסיי חמה ממחלבת ברקנית ,יערת דבש ,זעתר טרי ₪ 45

תבור ,רוטנברג ,קולומבר ,כפר תבור ,ישראל ₪ 110 /27 ,2021
תמוז ,ריזלינג ,קאיומי ,ישראל ₪ 175 /45 ,2021
אדם ,זהבה ,רמת צבי ,ישראל ₪ 160 /42 ,2020
סן סלווטורה ,קלפאציו ,קמפניה ,איטליה ₪ 185/50 2020
כרם שבו ,גרשון ,גליל עליון ,ישראל ₪ 200/55 2017
שאטו דה פוס – סשה ,ארקיין סומור בלאן ,עמק הלואר ,צרפת ₪ 240/65 ,2018
דומיין ואשרון ,סנסר ,עמק הלואר צרפת ₪ 235/60 2020
לאפאג' רוזה ,דרום צרפת ₪ 125 / 32 2019
שאטו גולן ,גשם רוזה ,רמת הגולן₪ 160 /42 2019 ,
בודגה בורסאו ,גרנאצ'ה ,קמפו דה בורחה  ,DOספרד ₪ 110 / 29 ,2018
קלאוס פרייזינגר ,פוזטה ליברה ,בורגנלנד ,אוסטריה ₪ 160 /42
דומיין דו בל אייר ,זור דה סואף ,בורגייל ,עמק הלואר ,צרפת ₪ 150/38
צרעה ,הרי יהודה ,ישראל ₪ 165 / 45 2020
פרודוטורי ברברסקו ,ברברסקו ,פיאמונטה ,איטליה₪ 235/60 2017 ,
לימונדה₪ 27/ 9 ,
עמליה ,ספרינג אייל ,בית אלפא₪ 35/27 ,
פסטיס ,איל דה רה ,צרפת ₪ 55
משה לב ,בוכא תאנים ,שאר ישוב ₪ 55
מזקקת יוליוס ,ביטרס ,גליל מערבי ₪ 40
מזקקת יוליוס ,גוורצטרמינר ,גליל מערבי ₪ 35
מזקקת יוליוס ,מאר דה גליליי ,בציר  ,2015גליל מערבי ₪ 40
מזקקת יוליוס ,מאר דה גליליי ,בציר  ,2012מהדורה מיוחדת ,גליל מערבי ₪ 55
ג'ין יוליוס & טוניק רוטנברג ,לימון ,עשבי תבלין ,טוניק שיבא ₪ 45
יוליוס מאר דה גליליי -מיושן ,רוזמרין מהגינה ,דבש ,ג'ינג'ר ₪ 51
קוקטייל מתובל ,בזיליקום סגול ,וודקה ,לימון ואגוז מוסקט ₪ 51

