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אדממה 25.......................................................................................................................................................
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גיוזה בשרי/צמחוני48....................................................................................................................
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סטייק בפיתה54.....................................................................................................................................
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שניצלונים & צ׳יפס 48...................................................................................................................
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קוביות עגבנייה וטחינה בליווי צ׳ימיצ׳ורי
מיקס נקניקיות 48.................................................................................................................................
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מלפפון חמוץ ומיונז ,מוגש בליווי איולי צ׳יפוטלה
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קציצות קינואה (טבעוני) 44.....................................................................................................
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סלט שוק38...................................................................................................................................................
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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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קווארבו גולד 42............ 21.........................
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ערק אשקלון 30...............15..............................
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ג׳יימסון 42............ 21.........................................
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רמי מרטין 140......... 70.......................XO
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פאולנר33............................................................
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