
חם מהטאבון
פיצה קלאסית 58

ניתן להוסיף תוספת

פיצה מיקונוס 68
בתוספת בצל פטה וזיתי קלמטה

פיצה המסילה 72
בתוספת מנגולד אנשובי חריף

פיצה קציקס 72
בתוספת גבינת עיזים פסטו עגבניות מיובשות

פיצה ריגאני 68
בתוספת עגבניות מאגי פטריות יער ואורגנו

בס''ד

מנות ראשונות
לחם מטבלים 32

לחם הבית בליווי 3 מטבלים

קרפצ'יו סלקים 42  
פרוסות סלקים יוגורט יווני שקדים וכוסברה

 
סיגר דגים 52

סיגר מטוגן במילוי מוסר ים וצ'ילי
מוגש עם סלט שומר וסלסת עגבניות

מוסקת גבינת עיזים 52
חציל אפוי במילוי גבינת עיזים מרווה ברוטב עגבניות

צזיקי פטריות יער 54
מיקס פטריות מוקפצות עם מנגולד מוגש עם צזיקי 

כבשים

ברבוניות 58
פילה ברבוניה מטוגן מוגש על סלט עגבניות כוסברה 

שום חריף

סלטים טריים
מיקס עלים 42

חסה גזר בצל קלמטה שרי צבעוני וגבינה קשה 

סלט יווני 46
מלפפון בצל שרי אורגנו טרי וגוש פטה

סלט קיסר 44
לבבות קיסר רוטב אנשובי פרמז'ן וקרוטונים

סלט המסילה 42
קולורבי עדשים שחורים עשבי תיבול פקאן מסוכר 

וגבינה קשה

סלט בורטה 68
מיקס שרי פסטו שקדים וגבינת בורטה

*יש לשאול את המלצר לגבי אלרגנים *אפשרות לגבינה טבעונית בתוספת 5 ש"ח

דגים
דניס שלם 108

דניס שלם בתנור עשבי תיבול שום לימון
מוגש לצד תפוחי אדמה

סלמון 98
פילה סלמון בציפוי קרסט עשבים 

מוגש על ברוקולי קלמטה וצנוברים

מוסר ים 124
פילה מוסר מוגש על סקורדליה כרוב צלוי ושקדים 

קלויים

דג מרידס 114
פילה הייק מטוגן מוגש לצד ירקות אפויים

הפסטות שלנו
פטוצ'יני סלמון 78

קוביות סלמון אפונה שום עגבניות שרי חריף

פטוצ'יני קרימה 76 
שמנת בצל ומיקס פטריות יער

פטוצ'יני פסטו 68 
ברוטב פסטו זיתי קלמטה צנוברים

ילדים
פסטה ילדים 48

רוזה/שמנת/עגבניות/שמנת פטריות

פיש אנד צ'יפס 58

קינוחים

 אלפחורס  42
 פאי לימון  44
 טופי חמה וכדור גלידה  46
 פאדג' חמה וכדור גלידה  46
 עוגת גבינה אפויה  44
 עוגת גבינה )לא אפויה(   42
 קוקילידה )ללא גלוטן(  42

קינוח הבית - שאל את המלצר



שתיה קלה
13 קוקה-קולה/ קוקה-קולה זירו 
13 ספרייט/ זירו ספרייט 
13 קינלי סודה 
12 נביעות מים מינרלים 
13 פיוז טי אפרסק 
13 פריגת ענבים/תפוזים/לימונים 

בירות חבית
 ווינשטפן  28/34
 טובורג  26/32
קרלסברג  26/32

בירות בקבוק
28 מלכה בהירה / אדמונית 
 טובורג / קרלסברג  27
לה שוף דובדבן  31

קוקטיילים
48 מוחיטו  

 באקרדי לבן ליים נענע   
45 אפרול שפריץ  

 קאווה אפרול ותפוזים
42 יאנוס 

 ערק ליקר אמרטו לימון ואשכולית אדומה
48 מקיטוס 

ג’ין רימונים ליקר פסיפלורה וראשן שוואפס

יינות
 שרדונה רקנאטי  35/140
38/152  ריזלינג גמלא 
40/168  פטיט שאבלי 
35/140  רוזה הרי גליל 
 קאווה גרום סרה  35/140
 קברנה סוביניון גולן  38/152
39/156  מלרו גולן 

יראון הרי גליל                                               180

שתיה חמה
10  אספרסו/מקיאטו קצר/ארוך  
12  אספרסו/מקיאטו כפול 
12/15  הפוך קטן/גדול 
13  אמריקנו  
11  תה  
16/18  שוקו קטן/גדול 
17 קפה קר  

תוספות למשקה
תפוזים/לימונדה  10

  14 XL משקה אנרגיה  
 14 מי טוניק  
שוופס ראשן  14 
חמוציות  14

1/2

בקבוקצ'ייסר

1/3

כוס

כוס

בקבוק

אלכוהול
 850    48    25 וודקה גרייגוס 1 ליטר 
 650    44    22 וודקה קטל וואן 750 מ”ל 
 750  44    25 ג’ין טנקרי טן 700 מ”ל 
 650  44    22 ג’ין בומביי 700 מ”ל 
 850  48  25 טקילה דון חוליו בלאנקו 700 מ”ל 
 980  66  35 טקילה דון חוליו אנייחו 700 מ”ל 
 650   36    20 רום קפטן מורגן דארק 
  700    54    28 ג’וני ווקר בלאק לייבל 700 מ”ל 
  900    64    38 ג’וני ווקר גולד לייבל 700 מ”ל 
  220  28  15 ערק איילות 700 מ”ל 
  280  30  17 אוזו 12 700 מ”ל 
  280  30  17 אוזו סאן רובל 700 מ”ל 
  650  46  24 ואן גוך אסאי/מלון 700 מ”ל 
  800    44    25 קמפרי  


