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לחם הבית 18..............................................................................................................................................
פרנה חמה משוחה בשמן זית מתובל ומלח גס,
בליווי מטבלים
אדממה 25.......................................................................................................................................................
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גינה לי חביבה38...................................................................................................................................
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שניצלונים & צ׳יפס 48...................................................................................................................
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פיש & צ'יפס 56......................................................................................................................................
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בקבוקים כוללים לבחירה 6 :פחיות  2/XLקראפים (חמוציות/ראשן)
אבסולוט 1 ,ליטר550...............................
רוסקי פלטינום 1 ,ליטר 675..............
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ריזרב52............ 26.............................................
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ג׳ק דניאלס52............ 26...................................

יין אדום
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ערק אשקלון 30...............15..............................
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בלוגה 54............ 27.............................................
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ג׳יימסון 42............ 21.........................................
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