לחימום מיתרי הקול

המופע המרכזי
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משוחה בשמן זית ,אורגנו ומלח גס בליווי סלסת עגבניות,
שמן זית ובלסמי
אדממה 25.......................................................................................................................................................
פולי סויה מאודים עם מלח גס ולימון
אמפנאדס 44................................................................................................................................................
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נתחי סינטה ,בלסמי ,לימון ,שמן זית ואורוגולה,
מוגש בליווי צנימים
גיוזה בשרי/צמחוני48....................................................................................................................
כיסונים מאודים בעבודת בית במילוי בשר/צמחוני,
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סטייק בפיתה54.....................................................................................................................................
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פוטטוס 34.......................................................................................................................................................
פלחי תפוחי אדמה פריכים במעטפת תבלינים,
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שניצלונים & צ׳יפס 48...................................................................................................................
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בליווי קטשופ ואיולי צ'יפוטלה
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בליווי איולי טרטר
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קוביות עגבנייה וטחינה בליווי צ׳ימיצ׳ורי
מיקס נקניקיות 48.................................................................................................................................
מבחר נקניקיות הבית ,מוגש עם פוטטוס בליווי כרוב כבוש
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מיני בורגרים54......................................................................................................................................
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ומלפפון חמוץ ,מוגש בליווי רוטב איולי צ'יפוטלה
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מלפפון חמוץ ומיונז ,מוגש בליווי איולי צ׳יפוטלה
סביח42.............................................................................................................................................................
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קציצות קינואה (טבעוני) 44.....................................................................................................
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סלט שוק38...................................................................................................................................................
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סלט ויאטנמי44........................................................................................................................................
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שניצלונים & צ׳יפס 38...................................................................................................................
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משפחות ,ילדים ובני נוער חוגגים בימי חול ובשישי-שבת עד השעה 20:00
(בהזמנת מקום מראש)
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סטולי קריסטל 1 ,ליטר 675...............
בלוגה 1 ,ליטר 800.....................................
גריי גוס 1 ,ליטר800.................................
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ג׳יימסון 42............ 21.........................................
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גלנפידיך 62............ 31............................. 15

וויסקי אמריקאי

צ׳ייסר

מנה
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מרלו/קברנה,
ספיישל רזרב ,ברקן������������180.........1
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קוורבו גולד 1 ,ליטר 675.......................
ייגרמיסטר 1 ,ליטר 675..........................
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מוגש באולד פאשן 45...........................
דריי מרטיני
ג׳ין ביפאיטר ,ורמוט וזית.
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רוסקי טוויסט
רוסקי סטנדרט ,טוניק ולימון
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