
מיץ כתום  גזר, סלרי, תפוח ירוק, תפוזים ומיץ לימון  20 

מיץ אדום  סלק, תפוח ירוק ונענע  20 

20 מיץ ירוק  קייל, פטרוזיליה, תפוח ירוק 

20 מיץ תפוזים לימון וג’ינג’ר 

15 מיץ תפוזים  /  מיץ גזר  /  תפוגזר 

תוספת לחם וחמאה לסלט - 6

קיל ביל  סלמון צרוב / קוביית טופו צרובה VEGAN אבוקדו, קייל, לבבות חסה,צ’יה, מלפפון, 

 66 תפוח ובצל פריך ברוטב יפני 

סלט עדשים  שחורות ובורגול, סלק מבושל, עגבניה, כוסברה, חסה, בצל סגול, שקדים, פטה 

56      VEG  VEGAN   ופלפל קלוי ברוטב עשבי תיבול והדרים

54   VEG  VEGAN  סלט שגית  סלק טרי, גזר, חסה, עגבניה, בצל סגול, פטה ואגוזים

סלט שוק עם פטה / עוף או טופו  VEGAN מלפפון, עגבניה, קולורבי, צנון, נענע, בצל סגול 

וסומק עם טחינת הר ברכה ולימון כבוש       52/62 

סלט קינואה / עם עוף או טופו  VEGAN  עשבי תיבול, עגבניה, חסה, בטטה, חמוציות, אגוזי 

מלך וטחינה גולמית הר ברכה  52/62 

משקאות קיץ בבקבוק אישיהמיצים הסחוטים שלנו

22     VEGAN   צ'אי שקדים קר

תה קר מחליטת בורה בורה )פירות אדומים(  15/32

תה קר מחליטת צמחים בטעם מנגו פסיפלורה  15/32

18 גרניטה על בסיס חלב שקדים 

16  לימונדה ברד 

פתיחת שולחן  לחם מחמצת עם 3 ממרחים לבחירה / טונה / טחינה הר ברכה / פטה מתובלת 

34  VEGAN   )₪ 6 אבוקדו / סלט ביצים / סלט סלק  )ממרח נוסף בתוספת

34 שתי נקניקיות שוויצריות  )בקר( מוגשות על פירה  

26  VEGAN  סלסלת צ’יפס

36    VEGAN  פרחי כרובית בטמפורה פריכה  עם עגבניות קצוצות, פטרוזיליה וטחינה

56    VEG  רביולי שלוש גבינות מפסטה טרייה  ברוטב רוזה עם פטריות ופרמז'ן

52 פסטה ללא גלוטן  ברוטב רוזה / שמנת פטריות / אליו-אוליו 

60  VEGAN קציצות טופו ובורגול  ברוטב עם קינואה ועדשים, ירקות אפויים וסלט קייל חי

המבורגר טבעוני  מטופו ופטריות עם כרוב סגול מעושן, מלפפון חמוץ, חסה ובצל, מוגש עם 

 55       VEGAN  צ’יפס

המבורגר בקר 200 גרם  בלחמניה עם חסה מלפפון חמוץ ובצל סגול, מוגש עם צ’יפס  55

תוספות להמבורגר  ביצי עין - 4 / אמנטל - 4 / בצל פריך - 7 / בייקון - 8 

60 שניצל  פירורי גריסיני מחזה עוף טרי בתוספת פירה או צ'יפס   

שיפוד קבב בלקני  אורז ירוקים, סלט קצוץ וטחינה   58

62 חזה עוף טרי  בעשבי תיבול ולימון, ירקות אפויים, קינואה ועדשים וסלט קייל חי  

חזה עוף בתיבול פילדלפיה  עם פירה וסלט קצוץ  62

78 פילה סלמון טרי  קינואה ועדשים, ירקות אפויים וסלט קייל חי 

44  VEG  סנדביץ׳ בוקר  מקושקשת עם פטריות, שמנת עירית, מלפפון ובטטה

סנדביץ׳ גולשים  בלחם שיפון, חביתת גולשים משלושה חלבונים וחלמון, זרעי צ’יה ופשתן, 

 48    VEG  עגבניות מיובשות, מנגולד ואמנטל, עם אבוקדו, מלפפון ובצל ירוק

52  VEGAN פלאפל בורגול ושקשוקה  טחינה, לימון כבוש, חסה, מלפפון חמוץ וחריף

45  VEG )4 - טוסט משולשים  מלחם קסטן לבן, אמנטל, עגבניה ובזיליקום )תוספת פטה

סנדביץ׳ עוף פילדלפיה  אבוקדו, מיונז פימנטון, חסה, מלפפון, בצל פריך וצ’יפס  58

58 סנדביץ׳ שניצל  איולי עשבי תיבול, חסה, עגבניה, בצל סגול,מלפפון חמוץ וצ’יפס 
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BEET  LATTE  חלב שקדים או סויה מוקצפים עם תמצית 

12 סלק טרי )ללא קפאין( 

GOLDEN  LATTE  חליטה של כורכום, אגוז מוסקט, 

 15 /12 ג'ינג'ר וקינמון מוקצפים בחלב )ללא קפאין(   

MATCHA  LATTE  תה ירוק חלוט ומוקצף  13 / 16 

אספרסו \ כפול  11/9  \  מקיאטו / כפול  11/9  \  הפוך / גדול   16/13  \  הפוכיניו  10  \  אמריקנו / קר  12  \    קפה קר 16  \  שחור \ נס קפה  11  \ 

תה עם נענע \ לימון  11  \  תה ג'ינג'ר לימון ודבש  16  \  שוקו חם \ קר  12  \  קנקן חליטת תה חמה בטעמים: לימונית \ לואיזה \ מרווה \ זוטא \ קמומיל   18

אבטיח עם גבינת פטה 28  \  פאי תפוחים עם פירות יער וקצפת 30  \  עוגת גבינה אפויה  32  \  עוגת ביסקוויטים  36  \  פאדג' שוקולד חם עם קצפת  36  \  

14  VEGAN  )בראוני  20  \  עוגיה/ צלחת עוגיות  14/3  \  טראפל )2 יחידות 40 גרם

  VEGAN חלב  3%, 1%, סויה או שקדים

עוגות ומתוקים

שתייה חמה

משקאות קפה ללא קפה

וט 
סח

ן 
מו

לי

ג'ינג'ר ומיץ 

 power
shot ₪ 5

ניתן לקבל לחם ללא גלוטן

עסקיות א-ה 12:00-18:00

32

26

22

VAMPIRE SPRITZ   יין לבן, ביטר למון וליקר תפוז דם 

STAY GOLD  רום סיילור ג'רי, ליקר פלנרום מוזהב, מיץ אננס וסירופ שקדים 

YAKUZA FLOW  ג'ין ביפיטר, יוזו, אלדרפלאוור מיץ לימון

NEED SOUL  וודקה אבסולוט, ליקר שמבורד, מיץ אננס 

ג'ין טוניק  פלימות וטוניק של תומאס הנרי מוגש עם מלפפון

OPEN 24 / 7

הדייסה של ויסמן  שיבולת שועל מבושלת לאט בחלב שקדים, גרנולה, פרי, אגוזים, קוקוס 

38  VEGAN וקינמון

 SUPERBOWL  קערת אסאי עם בננה וחלב שקדים, גרנולה, קוקוס טחון, קקאו, תותי גוג’י

38  VEGAN  וזרעי צ’יה

מוזלי  גרנולה ביתית, פירות טריים, יוגורט ודבש  38

36  VEGAN  לחם שיפון, אבוקדו במיץ תפוזים ולימון, בצל פריך, נגיעות סלק  AVO BREAD

EGG AVO BREAD  לחם שיפון, אבוקדו במיץ תפוזים ולימון, ביצה חצי קשה, גבינת פטה, בצל 

42 פריך, נגיעות סלק 

בוקר שחיתות  2 ביצי עין אומגה 3 על לחמניה עם אמנטל ובייקון או סלמון, איולי עשבי תיבול 

  58 וצ'יפס     

טרטין סנדביץ פתוח מוגש על לחם כוסמין / עם קפה

25/16  VEGAN סלק  ממרח    //   25/16 חריפה  טונה    //   26/17  VEGAN אבוקדו 

29/20  //  תוספת ביצת עין / מקושקשת  4 סלט ביצים  26/17  //  סלמון מעושן 

טוסטוני מולניק  צנימים, ירקות טריים וקפה עם חמאה ריבה וגבינת שמנת או שמנת טבעונית, 

32   VEGAN ממרח סלק, וטחינה

וסחוג  טחינה  טריים,  ירקות   ,3 אומגה  ביצים  שתי  טריות,  מעגבניות   שקשוקה  

48 תוספות: פטה - ללא תשלום // פטריות - 5 // נקניקיית בקר - 10 

ארוחת בוקר טבעונית  פריטטה טבעונית, סלט ירקות,סלסלת לחמים, טחינה, שמנת טבעונית, 

62  VEGAN  ממרח סלק, אבוקדו, קונפיטורה, קפה ומיץ סחוט

בוקר STREETS  שתי ביצי אומגה 3, סלט ירקות, סלסלת לחמים, גבינת שמנת, סלט טונה, 

64 טחינה, פטה מתובלת, ממרח סלק, קונפיטורה וחמאה קפה ומיץ סחוט 

תוספות לביצים: ירוקים - בצל ללא חיוב // פטריות / פטה - 5  // נקניקית בקר / בייקון - 10

חביתות מיוחדות )לארוחת הבוקר(:

גולשים  משלושה חלבונים וחלמון, זרעי צ’יה ופשתן, עגבניות מיובשות, מנגולד ואמנטל  9

פופאי  חביתה עם תרד, פטרוזיליה, בזיליקום, בצל ירוק וקייל  9 

מוגש עד 12:00 . סופ״ש עד 16:00

שמן הזית שלנו אורגני

קפה + מאפה  או בראוני   25 / 28

סנדביצ׳ים

סלטים

אוכל

בוקר כל היום

בוקר



VODKA \ אבסולוט 22 \ סטולי 29 \ סטולי קריסטל gin  \\ 34 \ מילק אנד האני 34 \ פוארטו דה אינדיאס 34 \ פלימות' 22 \ ביפיאיטר 22 \ היימנס 28 \ הנדריקס 38

 WHISKEY TEQUILA \ אולמקה גולד 22 \ מילגרו ריפוסדו 34 \ 1800 אנייחו 70 \\  RUM \ האוואנה קלאב 29 \ נגריטה 29 \ סיילור ג'רי 32 \\   \\

 FOUNDERS RESERVE גלן ליווט - MALT \44 באלנטיינס 32 \ גראנטס 32\ ג'וני שחור - SCOTCH  \\ 34  ג'יימסון 24 \ פאדי 34 \ טולמור דיו - IRISH \

44 \ גלן פידיך 12 – 48 \ גלן פידיך 15 - 58 \ קליינליש 14 -  52 \ לגוולין AMERICAN \ 52 - 16 - ג'ים בים לבן 32 \ מייקרס מארק 38 \ ג'ק דניאלס 

\ מרטיני ביאנקו \ רוסו \ יבש 18 \ קמפרי  28 \ ייגרמייסטר 32 \    APERIT IF  DEGIST IF METAXA 26 \ פרנו  34 \  A \ ארק  18 \ אוזו  N I S  \\ 44

L \ קלואה  32 \  סאוטרן קומפורט  32 \ פיג׳  EXTRAS \\ 28 \ תוספת שתיה קלה 5   IQUEUR פרנה ברנקה VSOP \\ 34 רמי מרטן  VS \\ 52  הנסי 44 \\  al
co

ho
l

מים מינרלים 11  \  כוס סודה 10  \  פרייה  12/26  \  פפסי \מקס \ 7up  13  \  לימונדה 13  \  בירה נשר 13

טוניק \ ביטר למון \ ג'ינג'ר ביר \ ג'ינג'ר אייל )של תומאס הנרי מברלין(  14

משקאות קלים

200cc יין מבעבע   בקבוק אישי
פרוסקו טרוויזו, אקסטרא דריי     32

יין לבן
 32/108 ואכטנבורג וינצר, גיוורצטרמינר, גרמניה 

גיוורץ קליל ונעים מאוד שמיוצר באחד מהאזורים המפורסמים בגרמניה.

 32/108 פרסקאטי סופיריורה, איטליה 

יין לבן יבש שמיוצר באזור רומא מענבים מקומיים. פירותי ונעים בבקבוק של פעם.

375cc בקבוקים קטנים   קצת יותר משתי כוסות
68  דלתון D, פומה בלאן, ישראל 

סובניון בלאן המיושן כ-3 חודשים כדי לקבל את הטעם המעושן, ומכאן שם היין - פומה.

וילה מריה, סובניון בלאן, מרלבורו, ניו זילנד  68

סובניון בלאן מחבל ארץ מרלבורו בעל ניחוחות טרופיים של פסיפלורה, גויאבה ואננס. 

92 שאבלי, דומיין דה מאלאנד, צרפת  

שאבלי הפך מזמן שם נרדף לשרדונה הטוב העולם. יקב דומיין דה מאלאנד נחשב כוכב עולה 

בשמי שאבלי. זהו שאבלי יבש וקלאסי.

יין אדום 
32/108 ריב שאק, פינוטאז׳-שיראז, דרא״פ    

בריב שאק מתחברים הפינוטאג׳, ענב המזוהה עם דרום אפריקה והשיראז ליצירת יין כייפי עם 

טעמי טבק פירות שחורים וארומות של קפה.

375cc בקבוקים קטנים   קצת יותר משתי כוסות
 68 דלתון D, קברנה סובניון, ישראל  

קברנה סובניון מהגליל העליון, מיושן 10 חודשים בחביות עץ שמעניקות לו גוף מלא. קברנה 

סובניון במלא מובן המילה, נגיש מאוד. 

68 ויתקין, מסע ישראלי, ישראל 

בלנד של סירה, קברנה פרנק וקריניאן. יקב ויתקין הוא מהמעניינים בישראל בעיקר בשל עיסוקו 

בזני ענבים מיוחדים. זהו בלנד שיוצר יין רך וקליל לשתיה. מומלץ מאוד. 

68 קיאנטי, לאונרדו, איטליה 

יין קל לשתיה בעל גוף בינוני, נחשב לקיאנטי הטוב בארץ ברמות מחיר זו.

אלאמוס, מאלבק, ארגנטינה  68

היין מורכב מ-100% הזן הפופולארי מארגנטינה מוגש כאן לאחר שיושן במשך 10 חודשים בחביות 

עץ אלון. פירותי ונעים לשתיה.

86 ריוחה, ויניה אלברדי רזרבה, ספרד 

ריוחה מסורתית המיוצרת אך ורק מהזנים המקומיים. מיושנת זמן רב בחבית. יין פשוט אדיר! 

בירה מהחבית
24/28 גולדסטאר UNFILTERED  חצי/שליש  

אותה הגולדסאר האהובה מעט מעוננת וחזקה יותר בטעמים וניחוחות כיוון שאינה עוברת את 

תהליך הסינון הסופי לפני הביקבוק. מאופיינת בתחושה סמיכה וטעם פירותי חזק.  

 25/29 היינקן   חצי/שליש 

בירת לאגר בהירה, מהנמכרות בעולם שנוסחתה לא עברה שינוי מעל 150 שנה. עם 5% אלכוהול, 

היינקן היא נותנת החסות הרשמית של ליגת אירופה לאלופות ושל הקיץ הישראלי.

בירות בבקבוק
28      SLOW BREW גולדסטאר

מבושלת בתהליך איטי שמניב בירת לאגר חזקה מאוד )10% אלכוהול(, בעלת ניחוחות וטעמי 

קרמל. איזון מושלם בין מריר למתוק. 

 26 מכבי    

בירת מכבי מיוצרת מאז 1964בישראל, לאחרונה היא זוכה לעדנה מחודשת וכמו רוב הדברים הטובים 

והאמיתיים בחיים הצרכנים כמו התאהבו בה מחדש. מכבי היא בירת לאגר זהובה עם 5% אלכוהול. 

 30 פאולנר 

בירת חיטה מעוננת המיוצרת בגרמניה מתחילת המאה ה-17. מרעננת, זהובה, לא מסוננת עם 

עוצמה של 5.5% אלכוהול. בירה מוצלחת לדגום בירת חיטה וכמובן פייבוריטית ע"י אוהבי הז'אנר.

דליריום רד  36

בירה בלגית שעשויה מפירות אדומים, חזקה )8%(, בעלת צבע אדום עמוק עם ארומה פירותית 

עדינה וטעם דובדבנים מאוזן בין חמצמצות ומתיקות עדינה. 

30 מלכה אדמונית 

בירת אייל בהירה אנגלית קלאסית עם טעמים חזקים של שעורה וצבע אדום עמוק.

זוהי ללא ספק אחת מהבירות הייחודיות המיוצרות בארץ. 

30 נגב אואזיס 

בירה בסגנון בלונד אייל שמיוצרת ע”י מבשלת הבוטיק המוערכת מהדרום. זורמת קלילה ועשירה.  

₪10בהזמנת בירה צ'ייסר ג'יימסון, אבסולוט או ערק

יינותבירות



סנדביץ׳ גולשים  בלחם שיפון, חביתת גולשים משלושה חלבונים וחלמון, זרעי צ’יה 

 VEG  ופשתן, עגבניות מיובשות, מנגולד ואמנטל, עם אבוקדו, מלפפון ובצל ירוק

סנדביץ׳ עוף פילדלפיה  אבוקדו, מיונז פימנטון, חסה, מלפפון, בצל פריך וצ’יפס

סנדביץ׳ שניצל  איולי עשבי תיבול, חסה, עגבניה, בצל סגול,מלפפון חמוץ וצ’יפס

 VEGAN פלאפל בורגול ושקשוקה  טחינה, לימון כבוש, חסה, מלפפון חמוץ וחריף

כוס יין  \  שליש בירה מהחבית  \  תה קר בורה בורה

תה קר בטעם מנגו פסיפלורה  \  

מיץ סחוט בבקבוק אישי  \  מים מינרליים  \  סודה  \  

פרייה  \  מוגזים  \  בירה שחורה  \  לימונדה  \ 

קפה  \  תה

קיל ביל  סלמון צרוב / קוביית טופו צרובה VEGAN אבוקדו, קייל, לבבות חסה,צ’יה, 

מלפפון, תפוח ובצל פריך ברוטב יפני )תוספת - 8 ₪(  

סלט עדשים  שחורות ובורגול, סלק מבושל, עגבניה, כוסברה, חסה, בצל סגול, 

  VEG  VEGAN   שקדים, פטה ופלפל קלוי ברוטב עשבי תיבול והדרים

  VEG  VEGAN  סלט שגית  סלק טרי, גזר, חסה, עגבניה, בצל סגול, פטה ואגוזים

סלט שוק עם פטה / עוף או טופו  VEGAN מלפפון, עגבניה, קולורבי, צנון, נענע, בצל 

סגול וסומק עם טחינת הר ברכה ולימון כבוש )תוספת עוף/טופו במקום הפטה 8 ₪(

VEGAN  עשבי תיבול, עגבניה, חסה, בטטה,  / עם עוף או טופו   סלט קינואה 

)₪  8 עוף/טופו  )תוספת  ברכה  הר  גולמית  וטחינה  מלך  אגוזי  חמוציות, 

נקניקיית בקר על פירה

 VEGAN פרחי כרובית בטמפורה

VEG  סלט שגית קטן

VEGAN  סלט קצוץ קטן

פסטה ללא גלוטן  ברוטב רוזה / שמנת פטריות / אליו-אוליו 

   VEG  רביולי שלוש גבינות מפסטה טרייה  ברוטב רוזה עם פטריות ופרמז'ן

VEGAN קציצות טופו ובורגול  ברוטב עם קינואה ועדשים, ירקות אפויים וסלט קייל חי

המבורגר טבעוני  מטופו ופטריות עם כרוב סגול מעושן, מלפפון חמוץ, חסה ובצל, 

    VEGAN  מוגש עם צ’יפס

המבורגר בקר 200 גרם  בלחמניה עם חסה מלפפון חמוץ ובצל סגול, מוגש עם צ’יפס

תוספות להמבורגר  ביצי עין - 4 / אמנטל - 4 / בצל פריך - 7 / בייקון - 8 

שניצל  פירורי גריסיני מחזה עוף טרי בתוספת פירה או צ'יפס  

שיפוד קבב בלקני  אורז ירוקים, סלט קצוץ וטחינה

חזה עוף טרי  בעשבי תיבול ולימון, ירקות אפויים, קינואה ועדשים וסלט קייל חי 

חזה עוף בתיבול פילדלפיה  עם פירה וסלט קצוץ 

פילה סלמון טרי  קינואה ועדשים, ירקות אפויים וסלט קייל חי )תוספת - 14 ₪(

 הארוחה העסקית כוללת
מנה ושתייה חמה או קרה לבחירה

עסקיות א-ה 12:00-18:00

60
ראשונות

תוספת - 10 ₪

משקאות

סלט עשיר ומשביע

סנדביץ גדול ומפנק 

אוכל בקערה או צלחת



צ'אי שקדים קר   VEGAN     22משקאות קיץ

תה קר מחליטת בורה בורה )פירות אדומים(  15/32

תה קר מחליטת צמחים בטעם מנגו פסיפלורה  15/32

18 גרניטה על בסיס חלב שקדים 

16  לימונדה ברד 

המבורגר טבעוני  מטופו ופטריות עם כרוב סגול מעושן, מלפפון חמוץ, חסה ובצל, מוגש עם 

 55       VEGAN  צ’יפס

המבורגר בקר 200 גרם  בלחמניה עם חסה מלפפון חמוץ ובצל סגול, מוגש עם צ’יפס  55

תוספות להמבורגר  ביצי עין - 4 / אמנטל - 4 / בצל פריך - 7 / בייקון - 8 

סנדביץ׳ עוף פילדלפיה  אבוקדו, מיונז פימנטון, חסה, מלפפון, בצל פריך וצ’יפס  58

58 סנדביץ׳ שניצל  איולי עשבי תיבול, חסה, עגבניה, בצל סגול,מלפפון חמוץ וצ’יפס 

52      9VEGAN0  פלאפל בורגול ושקשוקה  טחינה, לימון כבוש, חסה, מלפפון חמוץ וחריף

SPECIAL
Lattes

BEET  LATTE  חלב שקדים או סויה מוקצפים עם תמצית סלק טרי 

15 /12 )ללא קפאין( 

GOLDEN  LATTE  חליטה של כורכום, אגוז מוסקט, ג'ינג'ר וקינמון 

 15 /12 מוקצפים בחלב )ללא קפאין(   

MATCHA  LATTE  תה ירוק חלוט ומוקצף  13 / 16 

 11/9 כפול    \ מקיאטו    \   11/9 כפול    \  אספרסו 

 הפוך \ גדול   16/13  \  הפוכיניו  10  \  אמריקנו \  קר  12

 קפה קר 16  \  שחור \ נס קפה  11  \  תה עם נענע \ לימון  11

תה ג'ינג'ר לימון ודבש  16  \  שוקו חם \ קר  12  \  קנקן חליטת 

תה חמה בטעמים: לימונית \ לואיזה \ מרווה \ זוטא \ קמומיל   18

אבטיח עם גבינת פטה 28  \  פאי תפוחים עם פירות יער וקצפת 30  

עוגת גבינה אפויה  32  \  עוגת ביסקוויטים  36  \  פאדג' שוקולד 

 חם עם קצפת  36  \   בראוני  20  \  עוגיה/ צלחת עוגיות  14/3

14  VEGAN  )טראפל )2 יחידות 40 גרם

עוגות ומתוקים

שתייה חמה

משקאות קפה ללא קפה

CO
CK

TA
IL

S

32

26

22

Vampire spritz   יין לבן, ביטר למון וליקר תפוז דם 

Stay gold  רום סיילור ג'רי, ליקר פלנרום מוזהב, מיץ אננס וסירופ שקדים 

Yakuza flow  ג'ין ביפיטר, יוזו, אלדרפלאוור מיץ לימון

Need soul  וודקה אבסולוט, ליקר שמבורד, מיץ אננס 

ג'ין טוניק  פלימות וטוניק של תומאס הנרי מוגש עם מלפפון

סלט עדשים  שחורות ובורגול, סלק מבושל, עגבניה, כוסברה, חסה, בצל סגול, שקדים, פטה 

56      VEG  VEGAN   ופלפל קלוי ברוטב עשבי תיבול והדרים

54   VEG  VEGAN  סלט שגית  סלק טרי, גזר, חסה, עגבניה, בצל סגול, פטה ואגוזים

סלט קינואה / עם עוף או טופו  VEGAN  עשבי תיבול, עגבניה, חסה, בטטה, חמוציות, אגוזי מלך 

וטחינה גולמית הר ברכה  52/62 

שמן הזית שלנו אורגני בורגרים וסנדביצ׳יםסלטים

36    VEGAN  פרחי כרובית בטמפורה פריכה  עם עגבניות קצוצות, פטרוזיליה וטחינה

34 שתי נקניקיות שוויצריות  )בקר( מוגשות על פירה  

56    VEG  רביולי שלוש גבינות מפסטה טרייה  ברוטב רוזה עם פטריות ופרמז'ן

60  VEGAN קציצות טופו ובורגול  ברוטב עם קינואה ועדשים, ירקות אפויים וסלט קייל חי

62 חזה עוף טרי  בעשבי תיבול ולימון, ירקות אפויים, קינואה ועדשים וסלט קייל חי  

חזה עוף בתיבול פילדלפיה  עם פירה וסלט קצוץ  62

60 שניצל  פירורי גריסיני מחזה עוף טרי בתוספת פירה או צ'יפס   

אוכל

שתייה ב-6 שקלים כולל תה קר בורה בורה, תה קר מנגו פסיפלורה, שליש בירה 
מהחבית, מוגז או מינרלים בהזמנת מנה מהתפריט )לא כולל מתוקים( 00:00-06:00 עד הבוקרכל לילה



al
co

ho
l

משקאות קלים

200cc יין מבעבע   בקבוק אישי
פרוסקו טרוויזו, אקסטרא דריי     32

יין לבן
 32/108 ואכטנבורג וינצר, גיוורצטרמינר, גרמניה 

 32/108 פרסקאטי סופיריורה, איטליה 

375cc בקבוקים קטנים   קצת יותר משתי כוסות
68 דלתון D, פומה בלאן, ישראל 

וילה מריה, סובניון בלאן, מרלבורו, ניו זילנד  68

92 שאבלי, דומיין דה מאלאנד, צרפת  

יין אדום 
32/108 ריב שאק, פינוטאז׳-שיראז, דרא״פ    

375cc בקבוקים קטנים   קצת יותר משתי כוסות
 68 דלתון D, קברנה סובניון, ישראל  

68 ויתקין, מסע ישראלי, ישראל 

68 קיאנטי, לאונרדו, איטליה 

אלאמוס, מאלבק, ארגנטינה  68

86 ריוחה, ויניה אלברדי רזרבה, ספרד 

בירה מהחבית
24/28 גולדסטאר UNFILTERED  חצי/שליש  

 25/29 היינקן   חצי/שליש 

בירות בבקבוק
28      SLOW BREW גולדסטאר

 26 מכבי    

 30 פאולנר 

דליריום רד  36

30 מלכה אדמונית 

30 נגב אואזיס 

₪10בהזמנת בירה צ'ייסר ג'יימסון, אבסולוט או ערק

יינותבירות

VODKA \ אבסולוט 22 \ סטולי 29 \ סטולי קריסטל gin  \\ 34 \ מילק אנד האני 34 \ פוארטו דה אינדיאס 34 \ פלימות' 22 \ ביפיאיטר 22 \ היימנס 28 \ הנדריקס 38

 WHISKEY TEQUILA \ אולמקה גולד 22 \ מילגרו ריפוסדו 34 \ 1800 אנייחו 70 \\  RUM \ האוואנה קלאב 29 \ נגריטה 29 \ סיילור ג'רי 32 \\   \\

 FOUNDERS RESERVE גלן ליווט - MALT \44 באלנטיינס 32 \ גראנטס 32\ ג'וני שחור - SCOTCH  \\ 34  ג'יימסון 24 \ פאדי 34 \ טולמור דיו - IRISH \

44 \ גלן פידיך 12 – 48 \ גלן פידיך 15 - 58 \ קליינליש 14 -  52 \ לגוולין AMERICAN \ 52 - 16 - ג'ים בים לבן 32 \ מייקרס מארק 38 \ ג'ק דניאלס 

\ מרטיני ביאנקו \ רוסו \ יבש 18 \ קמפרי  28 \ ייגרמייסטר 32 \    APERIT IF  DEGIST IF METAXA 26 \ פרנו  34 \  A \ ארק  18 \ אוזו  N I S  \\ 44

L \ קלואה  32 \  סאוטרן קומפורט  32 \ פיג׳  EXTRAS \\ 28 \ תוספת שתיה קלה 5   IQUEUR פרנה ברנקה VSOP \\ 34 רמי מרטן  VS \\ 52  הנסי 44 \\ 

מים מינרלים 11  \  כוס סודה 10  \  פרייה  12/26  \  פפסי \מקס \ 7up  13  \  לימונדה 13  \  בירה נשר 13

טוניק \ ביטר למון \ ג'ינג'ר ביר \ ג'ינג'ר אייל )של תומאס הנרי מברלין(  14


