אבנר

בר-יין
תבור ,רוטנברג ,קולומבר ,כפר תבור ,ישראל ₪ 120 /31 ,2021
בודגה בורסאו ,שרדונה מקבאו ,ספרד ₪ 125 / 29 2020
פיקסה  ,22וינו וורדה ,2021 ,פורטוגל ₪ 140 / 38
תל ,ריזלינג ,הר אודם ,רמת הגולן ₪ 175 /45 ,2021
אדם ,זהבה ,רמת צבי ,ישראל ₪ 160 /42 ,2020
תל אפק ,שובל ,ישראל ₪ 195 /50 2020
כרם שבו ,גרשון ,גליל עליון ₪ 215 /55 2017
שאטו דה פוס סשה ,ארקיין סומור בלאן ,עמק הלואר ,צרפת ₪ 240/65 ,2018
דומיין נינו ,רואי ,בורגון בלאן ,צרפת ₪ 185 /50 2020
דומיין ואשרון ,סנסר ,עמק הלואר צרפת ₪ 235/60 2020
דומיין לפאג' ,רוזה ,דרום צרפת₪ 130 /35 2019 ,
וילה אלבור ,רוזה ,פורטוגל ₪ 130 / 35 2020
פייר ג'ימונה ,גסטרונום בלאן דה בלאן ,שמפן ,צרפת ₪ 315 2016
בודגה בורסאו ,גרנאש ,ספרד ₪ 125 / 29 2020
קלאוס פרייזינגר ,פוזטה ליברה ,בורגנלנד ,אוסטריה ₪ 160 /42
כרם שבו ,אדום ,גליל עליון ₪ 155 /40 2019
תל אפק ,פטיט ורדו ,ישראל ₪ 195 /50 2020
יקב סומק ,קריניאן ,בקעת הנדיב ,ישראל ₪ 165 / 45 2016
צרעה ,הרי יהודה ,ישראל ₪ 165 / 45 2020
בוסתן ,קברנה סוביניון ,ישראל ₪ 235 / 60 2011
פרודוטורי ברברסקו ,ברברסקו ,פיאמונטה ,איטליה ₪ 235/60 2017

אלכוהול
ג'ימסון ₪ 20/40
גלנליווט ₪ 25/50 12
וודקה ₪ 20/40
קלבדוס בלאן ,מישל הוארד ,צרפת ₪ 50
משה לב ,בוכא תאנים ,שאר ישוב ₪ 55
מזקקת יוליוס ,מאר דה גליליי ,בציר  ,2017גליל מערבי ₪ 40
מזקקת יוליוס ,מאר דה גליליי ,בציר  ,2012מהדורה מיוחדת ,גליל מערבי ₪ 55
קוקטיילים – ₪ 48

וגריל
דברים קרים :
צלחת חמוצים וכבושים ₪ 35
עגבניות .גבן .צ'ילי .בזיליקום .שקדים₪ 35 .
₪ 45
סביצ'ה מוסר ים .ליצ'י .נענע
מרק פאקוס .צ'רקסית עזים .זעתר ₪ 35
תמנון כבוש .סלט תפו"א .תום ביין אדום .טראגון₪ 50 .
טרטר טלה .במיה .מיונז עשבים .עגבניה מותססת₪ 50 .

דברים חמים :
בצל מעושן .ביסק סרטנים .קשיו .מנצ'גו ₪ 45
עוף במולה .עוגת תירס .בצל ירוק₪ 45 .
קלמארי בגריל ,עגבניות מעושנות .לבאנה ₪ 50
צלע כבשה בגריל" .טופו" חומוס .תטבילא ₪ 60
סוכר ,שומן ,ואוויר שמחזיק הכל ( קינוחים  ,בעברית) :
מוס שוקולד לבן .טראחאנה .אסנה ₪ 35
גלידה זוטה .ריבת כליל החורש₪ 35 .
ענבים בגריל וגבינת קממבר עזים מעולה ₪ 45

