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לחימום מיתרי הקול

לחם הבית............................................................................................................................................. 24
פוקאצ'ה פריכה משוכה בשום ושמן זית, 

מוגשת בליווי מטבלים

אדממה...................................................................................................................................................... 30
פולי סויה מאודים עם מלח גס ולימון

גינה לי חביבה.................................................................................................................................. 42
מבחר ירקות גינה בתיבול עדין

חפלה........................................................................................................................................................... 45
טחינה ביתית בליווי גרגירי חומוס מעל, ביצה, פטרוזיליה, 

פפריקה ושמן זית, מוגש עם סלסילת פיתות חמות מהתנור

חציל בלאדי........................................................................................................................................ 45
סירת חציל בלאדי קלוי בתנור עם טחינה ביתית עם נגיעות 

פטרוזיליה מעל

טבעות בצל.......................................................................................................................................... 45
טבעות בצל עטופות בבצק בירה לצד רוטב צ׳ילי מתוק

עולים לבמה

אמריקן צ'יפס.................................................................................................................................... 38
צ'יפס אמריקאי בליווי קטשופ ומיונז

42 ...................................................................................................................................................... פוטטוס
פלחי תפוחי אדמה פריכים במעטפת תבלינים, 

בליווי מיונז צ׳יפוטלה

פוקאצ׳ה איטלקית...................................................................................................................... 44
פוקאצ׳ה משוחה בשמן זית עם ירקות מתובלים קלויים 

פיצה זוגית........................................................................................................................................... 54
פיצה מרגריטה איטלקית על תנור לבנים עם שתי תוספות 

לבחירה: זיתים ירוקים/בצל סגול/גמבה

פיצה אנטיפסטי.............................................................................................................................. 60
פיצת הבית מוגשת עם ירקות אנטיפסטי קלויים בתנור

המופע המרכזי

60 .................................................................................................................. שניצלונים & צ׳יפס
נתחי חזה עוף בציפוי פריך, מוגש עם צ׳יפס אמריקאי, 

בליווי קטשופ ומיונז

מיקס נקניקיות................................................................................................................................ 60
נקניקיות עוף עטופות בבצק בירה פריך ונקניקיות צ'וריסוס 

פיקנטיות, מוגשות עם פוטטוס בליווי צ׳ילי מתוק *מנה פיקנטית

פיש & צ'יפס..................................................................................................................................... 62
נתחי דג טריים מצופים בפרורי לחם, מוגש עם צ׳יפס 

מיני בורגרים..................................................................................................................................... 60
שלושה מיני המבורגרים עם חסה, עגבניה, בצל סגול 

ומלפפון חמוץ, מוגש בליווי מיונז צ'יפוטלה

צ׳יקן בורגר.......................................................................................................................................... 60
שלוש מיני לחמניות עם נתחי חזה עוף מתובלים בתערובת 

הבית עם חסה, עגבניה, בצל סגול ומלפפון חמוץ

סביחבר׳ה.............................................................................................................................................. 50
3 טורטיות ממולאות בחציל, ביצה, סלט קצוץ פטרוזליה וטחינה

סלט טאבולה......................................................................................................................................55
בורגול, בצל סגול, חמוציות, פטרוזיליה ונענע עם שברי 

אגוזי מלך בתיבול שמן זית, לימון, מלח ופלפל
שווארמה טבעונית..................................................................................................................... 60

צמד טורטיות עם טחינה, סלט וחלבון מן הצומח בתיבול 
הסודי שלנו. מוגש בליווי טחינה

שירי ילדות )תפריט ילדים(

42 .................................................................................................................. שניצלונים & צ'יפס
נתחי חזה עוף בציפוי פריך, מוגש עם צ׳יפס בליווי קטשופ

34 ............................................................................................................................ פלאפל & צ'יפס
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חבילות מיוחדות לאירועים עסקיים וימי גיבוש בכל שעות היום

אבסולוט, 1 ליטר............................. 450
רוסקי פלטינום, 1 ליטר............. 550
650..................................... בלוגה, 1 ליטר
גריי גוס, 1 ליטר.................................650
ואן גוך בטעמים, 750 מ״ל.......650

650................................. ג׳יימסון, 1 ליטר
שיבאס ריגל 12 שנה, 

1 ליטר..........................................................650
גלנליווט פאונדר׳ס ריזרב,

700 מ״ל............................................................ 650

ג׳וני ווקר בלאק לייבל,
1 ליטר................................................................ 650

ג׳וני ווקר בלו לייבל,
700 מ״ל......................................................... 1000
ג׳ק דניאלס, 1 ליטר.......................650
פידג׳, 1 ליטר....................................... 300

קמפרי, 1 ליטר.................................... 550
ערק אשקלון, 700 מ״ל.............. 300
קוורבו גולד, 1 ליטר...................... 550
450 ............ אולמקה גולד, 700 מ״ל
ייגרמיסטר, 1 ליטר......................... 550

בקבוקים כוללים לבחירה: 6 פחיות XL / 2 קראפים )חמוציות / ראשן(

מנה+ )מיקסר(מנהצ'ייסר

וודקה
55 ........45....... 23 ....................... אבסולוט
60 ........50....... רוסקי פלטינום....... 25
66 ........55 ....... בלוגה............................... 28
66 ........55 ....... ואן גוך בטעמים.... 28
66 ........55 ....... גריי גוס........................... 28

ג׳ין
55 ........45....... 23 ....................... ביפאיטר
60 ........50....... ביפאיטר 24............... 25

רום
55 ........45....... 23 ..... הוואנה קלאב 3
60 ........50....... הוואנה קלאב 7...... 25

טקילה
55 ........45....... אולמקה גולד........... 23
60 ........50....... קווארבו גולד........... 25

אניס
60 ........50....... ריקרד............................... 25
60 ........50....... פרנו.................................... 25
ערק אשקלון............... 23......... 45........ 55
55 ........45 ..........23 ........................ אוזו מיני

וויסקי אירי
55 ........45....... 23 ........................... ג׳יימסון

ג׳יימסון בלאק
60 ........50....... ברל..................................... 25

וויסקי סקוטי
55 ........45....... 23 ...................... בלנטיינס
65 ........55 ....... שיבאס ריגאל 12. 28

ג׳וני ווקר
65 ........55 ....... בלאק לייבל................ 28
160 ... 150 ..... בלו לייבל..................... 80

סינגל מאלט
גלנליווט פאונדרס

65 ........55 ....... ריזרב...................................... 28
65 ........55 ....... 28 .................... גלנליווט 12
80 ........70 ....... 35 .................... גלנליווט 15

וויסקי אמריקאי
60 ........50....... פור רוזס........................ 25
65 ........55 ....... ג׳ק דניאלס.................... 28

קוניאק
80 ........70 ....... 35 ..................VSOP הנסי

אפרטיף
60 ........50....... קמפרי.............................. 25
55 ........45....... מרטיני ביאנקו........ 23
55 ........45....... מרטיני דריי................ 23

דג׳סטיף
65 ........50....... ייגרמיסטר................... 25

ליקרים
55 ........45....... מליבו................................ 23
55 ........45....... קלואה.............................. 23
55 ........45....... פידג׳.................................. 23
55 ........45....... סאוטרן קומפורט. 23
60 ........50....... 25 ............................ דרמבוי
55 ........45....... 23 .............................. מידורי

בקבוק כוס  יין אדום 
קברנה סוביניון-מרלו,

140 ........ 35 ................................................................. ברקן
מרלו/קברנה,

ספיישל רזרב, ברקן.................... 200

בקבוק כוס  יין לבן 
140 ........ שרדונה, ברקן..................... 35

שרדונה ספיישל
200 ........................................... רזרב, ברקן

בקבוק כוס  מבעבעים 
140 ........ קאווה איבריקה יבש... 35
140 ........ למברוסקו רוזה................. 35

בירה בקבוק
26 ....................................................... מכבי 7.9
גולדסטאר.................................................. 26
28 ........................................UF גולדסטאר
28 ............................................................ הייניקן
פאולנר........................................................... 35
קורונה............................................................. 35
קסטיל רוז׳................................................. 38

סיידר תפוחים
סטרונגבואו....................................................... 28

שתייה קלה
פפסי/פפסי מקס....................................... 12
12 ............................................ 7UP 7/דיאטUP

סודה.................................................................. 12
מים מינרלים............................................ 12 
תפוזים/לימונדה/אשכוליות..... 12
20 ........................................................................XL

קראף שתייה קלה............................. 20

קוקטיילים קלאסיים
מוחיטו 

הוואנה קלאב, סאוור, נענע 
50 ................................................................7UP-ו

בלאק ראשן
אבסולוט וקלואה................................ 50

דריי מרטיני 
ג׳ין ביפאיטר, ורמוט וזית........... 50

רוסקי טוויסט
רוסקי סטנדרט, טוניק ולימון 

סחוט................................................................. 50
ראסטי נייל

בלנטיינ׳ס ודרמבוי............................ 60

מגשי צ׳ייסרים
10 צ׳ייסרים

פרימיום לבחירה............................. 170
10 צ׳ייסרים

220 ..................................... סופר פרימיום


