
המבורגר
המבורגר של אדום 200 גרם בשר בקר בתיבול מיוחד, חסה, בצל סגול, גבינת גאודה, איולי // 46 ₪

המבורגר שחיתות 200 גרם בשר בקר, בצל מקורמל, פנצ׳טה טלה, גבינת גאודה, חסה, איולי // 56 ₪
אוי אלוהים 200 גרם בשר בקר, פטריות מוקפצות, פנצ׳טה טלה, גבינת עיזים, גוואקמולי, חסה, 

ריבת בצל וצ׳יפוטלה )טיפה פיקנטי(, איולי // 62 ₪
ים&יבשה בורגר 200 גרם בשר בקר, שרימפס פיקנטי, גוואקמולי, חסה, בצל סגול, איולי // 68 ₪

המבורגר טבעוני ביונד מיט, חסה, בצל סגול, איולי // 52 ₪ 
תוספות - גוואקמולי, ריבת בצל וצ׳יפוטלה, גבינת גאודה, גבינת עיזים // 6 שח

המבורגר ילדים 120 גרם בשר בקר // 35 שח | ארוחת ילדים // 49 ₪

** תוספת לארוחת המבורגר )צ׳יפס ושתיה( // 18 ₪   | לחמניה ללא גלוטן // 4 ₪

אוכל

סלט קיסר חסות, ביצה, קרוטונים, גבינת פרמז׳ן, רוטב קיסר // 46 ₪ | תוספת שרימפס // 15 ₪
ריזיטו שרימפס חמאה, שמנת, עמבה, צ׳ילי אדום )מנה ראשונה מעט חריפה( // 46 ₪

ניוקי ערמונים ניוקי ביתי, שמנת, חמאה, אבקת פטריות פורצ׳יני, שמן כמהין, ערמונים // 62 שח
חזה עוף רוטב שמנת, חרדל דיז׳ון, שום, פירה )נתח שמנמן עשוי בראנר( // 76 שח
ערימת שרימפס תירס טרי, תפוחי אדמה, שמנת, קארי אדום )פיקנטי( // 96 שח

אוסובוקו טלה בבישול ארוך יין אדום, ירקות שורש, פירה // 112 ₪

תוספות

פירה // 14 ₪
צ׳יפס הולנדי // 14 ₪
ירקות בגריל // 18 ₪

קינוחים
שלושה קינוחים ביתיים משתנים, שאלו אותנו :(

T.A.



שתיה קלה
קולה  | זירו | ספרייט | ספרייט זירו | סודה | מים מינרלים | ענבים // 10 ₪

קוקטיילים

 עילי החריף שנאפס אפרסק, סטולי צ'ילי, רוטן סיגליות // 42 ₪ 
 אינדסטריאל B ג׳ין, בולס ליצ'י, פורט, טוניק // 44 ₪

בין עזה לרמז ברבן, וורמוט מתוק, ברנדי, בנדקטין // 44 ₪

יין השבוע

יין רוזה ולבן

קפריס - רוזה )פרובאנס , צרפת( // 61 שח
דלתון - סוביניון בלאן פומה )גליל עליון, ישראל( // 65 שח

אנטינורי - וילה אנטינורי לבן )טוסקנה איטליה( // 71 שח
וילה מריה - סוביניון בלאן )מלבורו, ניו זילנד( // 75 שח

לאגר דה סרברה - אלבריניו )ספרד( // 91 שח
דומיין דה מאלנד - שבלי )בורגון, צרפת( // 111 שח

יין אדום

טורס - סנגרה דה טורו )קטלוניה, ספרד( // 61 שח
דאגלאס גרין - ריב שאק )פינוטאז , שירז( // 65 שח

ויתקין - מסע אדום )ישראל( // 75 שח
ויתקין - פינו נואר )ישראל( // 96 שח

לה ברצ׳סקה - וינו נובילה )טוסקנה , איטליה( // 101 שח
אלגריני - פלאצו דלה טורה )וולפוליצלה, איטליה( // 115 שח

קסטל - פטיט )הרי יהודה, ישראל( // 115 שח
מרגלית - פרדיגמה )ישראל( // 165 שח

יקב הרי גליל - סירה כרם הסלע 2015 // 251 שח
יקב רמת הגולן - קצרין 2014 )ישראל( // 501  שח
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