
 

                                                                                                

 ₪ 49זרעי דלעת, מעט חריף  ,מגולפתגבינה קשה זוקיני, , מלפפוןסלט משמש צלוי, 

  ₪ 45, בזילקום, אגוזי לוז ומנגו עגבניותסלט 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ₪ 45, שמן זית, בצל ירוק, מלח גס חרדלזרעי ו סורבה מי גבינה, מרק מלפפונים ושקדים

  ₪ 38 עירית, גדיא ממחלבת קממבר, תפוח אדמה בשומן ברווז

  ₪ 34 , קצ'וטה נמסה, צנובר ואבקת עגבניות מיובשות שומר צלוי

  ₪ 42, קרם פלפלים מעושנים כרוב עם גרוב

   ₪ 55 נבים ירוקים של קיץעיערת דבש איילת השחר,  מבחר גבינות ממחלבת ברקנית,

 ₪ 56 מותסס, לבאנה עיזים, שמן זית עשבים, קולרבי ים-סביצ'ה מוסר

  ₪ 56, סלסה עגבניות, מיונז דיו, טוסט סבידה בגריל

   ₪ 39 , שיפוןאספרגוס כבוש, )משק לוין( ריאט ברווז

  ₪ 45(, מיונז לימון כבוש, זעתר טרי בלימון קנה דקל)מ מותסס ווייסבראטן

 

 ₪ 67 גבינת שקדים ,אורז ירוקיםפריקה וועגבניות,  במילוי אגוזי מלך בצלים

 אגוזי מלך מעושנים, עגבניות מיובשות, זעתר בלימון כבוש, מנצ'גו מיושנת ,"ריזוטו" שיבולת שועל

     ₪ 68ממחלבת ברקנית 

 ₪ 110 , פטרוזיליה, זיתים שחורים, עגבניות צלויות במרווהאורז ,ים-מוסר ה,אייפ

  ₪ 120)משק לוין(, פירה חרדל, ריבת פלפלים  חזה ברווז

    ₪ 95)מקנה דקל(, תמר מג'הול, קצת חריף, מנצ'גו מיושנת ממחלבת ברקנית  פסטה, בייקון טלה

  ₪ 98)משק לוין(, פאי כרישה, רוטב צ'אטני, סלטון חסה קל  שוק ברווז בלימון וקינמון

                                                                  ₪ 82 ריותקטשופ פטתפוח אדמה שבור, , גבינת בלאנקה ממחלבת ברקניתג', משק דן(,  220המבורגר )

                           
  ₪ 36פיסטוק, מאר דה גליליי ממזקקת יוליוס  קראמבל, שוקולד חלב, טראפל ,מריר מוס שוקולד

 ₪ 45, זעתר )מחלבת ברקנית(, יערת דבש חמה, וולנסייגבינת 

 ₪ 54 מרנג, ג'לי טוניק נעמה קלאסי, ליים, קצפת מסקרפונה ביסקוטי

 

 בלנד מקסים, כיף לשתיה  ₪ 110/  201829,   ספרד ,DOשרדונה & מקבאו, קמפו דה בורחה  ,בודגה בורסאו

 ריזלינג המשלב מתיקות עם ורעננות מאזנת.  ₪ 125/  32 2018  , מוזל, גרמניהDr Lד"ר לוסן, ריזלינג  

 בציר מצוין לשרדונה בספרה  ₪ 160/  42 2019 ספרה, שרדונה, ישראל

 .ליין מיוחד בציר חדש ₪  ₪ 200 2016 ישראל, גליל עליון כרם שבו, 'גרשון' סוביניון בלאן,
 

 רוזה חד ורענן. ₪ 125/  32 2019דרום צרפת , לאפאג' רוזה

 מבוסס גרנאש, רוזה נהדר.  ₪ 125מ"ל (  500)2018 שאטו גולן, גשם רוזה, רמת הגולן, 

 . גרנאש עם מעט סירה מהכרם באליעד  ₪ 2019165 שאטו גולן, גשם רוזה, רמת הגולן, 

 הפתעה אמתית. . מיקב קטנטן רוזה מצוין ₪ 175, 2019תל אפק, רוזה גמאי, רמת הגולן 
 

 גרנאש טעים וכיף לשתיה  ₪ 110/  29 2018,  ספרד ,DOגרנאצ'ה, קמפו דה בורחה  ,בודגה בורסאו

 ת האהובים עלינו. אחד היינו  ₪ 165/  45 2018 צרעה, הרי יהודה, ישראל

 בלנד נהדר מהכרם של גבי בצבעון  ₪ 145 2017ישראל אדום, גליל עליון, , כרם שבו

 זאב ייצר יין נהדר מזן אשר לרוב משמש לבלנדים.  ₪ 160 2017 סוסון ים, פיור קונואז

  ₪ 10פרייה, 

  ₪ 22פלגרינו 

  ₪ 51, בקוקטייל ₪ 15  נעמה שטרנליכט, טוניק קלאסי

 )חבית( ₪ 35/  29 ,בית אלפא, ענברשמלו 207 ,עמליהרוטנברג, 

 )חבית( ₪ 35/  29 ,בית אלפא ספרינג אייל, ,עמליהרוטנברג, 

  ₪ 55איל דה רה  פאסטיס,

 ₪ 45, שאר ישוב תאנים בוכאמשה לב, 

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

 ₪ 35מערבי , גליל גוורצטרמינר מזקקת יוליוס,

 ₪ 40 מערבי, גליל GSM מזקקת יוליוס,

  ₪ 40, 2015 ,מאר דה גליליי קקת יוליוס,מז

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