
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 •  פלטות וכריכים• 
 

 ₪  99 -  כפרית זוגית פלטה

 .  וטפנד עגבניות , מיקס זיתים, טחינהטריים גבינות בוטיק קשות ורכות, ירקות

 . סלסלת לחמיםמוגש עם 

 

 ₪ 145 - כפרית משודרגת זוגית פלטה

בתוספת סלט ציזיקי,   גפן ואנטיפסטי, עלי טריים גבינות בוטיק קשות ורכות, ירקות

 .  טפנד עגבניות, מיקס זיתים וטחינה)ניתן להחליף את האנטיפסטי בסלט דגנים(  

 . סלסלת לחמיםמוגש עם 

 

 ₪ 129 - זוגית  דגים מעושנים פלטה

, סלט מלפפונים ושמיר מרענן,  ממרח איקרהמוגשים עם , מטיאס ומקרלסלמון מעושן, דגי 

 .סלסלת לחמים. מוגש עם ם וסלט קולסלוסומק, צלפיחמאה, בצל 

 

 ₪  89 -  זוגית  טבעונית פלטה

וטפנד  , מיקס זיתים , טחינהטריים ירקות)ניתן להחליף בסלט דגנים(,  עלי גפן, אנטיפסטי

 סלסלת לחמים.. מוגש עם עגבניות

 

 ₪  34 - עלי גפן

 להחליף בטחינה(. עלי גפן במילוי אורז בתוספת מטבל ציזיקי )ניתן 

 

 ₪  49 -  כריך מנצ'גו עיזים

 , ממרח ארטישוק, גבינת מנצ'גו עיזים, פלפל קלוי, פרוסות עגבניה  לבנה /ג'בטת דגנים

 . שמן זית ולימוןבתוספת סלט ירקות בתיבול  .ועלים ירוקים

 המנצ'גו בפרוסות חציל קלוי. גבינת ניתן להחליף את  – לכריך טבעוני

 

 ₪  49 - פטהכריך גבינת 

 , ממרח פלפלים קלויים, גבינת פטה וזעתר, פרוסות עגבניה דגנים /ג'בטה לבנה

 מוגש עם סלט ירקות בתיבול שמן זית ולימון.  ועלים ירוקים.

 בפרוסות חציל קלוי. גבינת הפטהניתן להחליף את  – לכריך טבעוני

 

 ₪  49- כריך סלמון

 סומק וצלפים בתוספת סלט מלפפונים סלמון משובח, גבינת שמנת, חסה, בצל 

 ושמיר מרענן. 

  



 

 

 

 

 • טרי ומרענן • 

 
 ₪ 57 -  סלט טברנה

מוגש   .שמן זית ולימוןשלל ירקות חתוכים גס, גבינת פטה, בצל סגול, זעתר, זיתים, 

 עם לחם מחמצת כפרי וחמאה. 
 
 ₪  52 - סלט שוק

 . שמן זית ולימון בתיבול עגבנייה, מלפפון, קולרבי, גזר, בצל סגול, 

 מוגש עם קרוטונים, לחם מחמצת כפרי וחמאה. 
 

 ₪  44 -  סלט דגנים ועשבים

חיטה מעושנת )פריקה(, קינואה אדומה עם פטרוזיליה ונענע קצוצים, בצל סגול, 

 .  שמן זית ולימוןבצל ירוק, אגוזי מלך וחמוציות בתיבול 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • תוספות •

 ₪ 12........................................ .............................................................. טחינה ביתית

 ₪ 20......................................................................................................  ממרח איקרה

 ₪ 29.......................................................................................  תוספת גבינות קשות

 ₪ 13................... ......................................................... תוספת לחם מחמצת כפרי

 

 

  



 

 

 

 •  שתיה• 

 

 מ"ל( •  130• כוס יין )

 ₪ 38................. ...................................................................... ..... 2020לייט הרווסט 

 ₪    38........  ................................................................................................. 2020רוזה 

 ₪ 40...... .................................................................................. ............ 2018 שרדונה

 ₪ 35 ........................................................................................................ 2016ג'מינו 

 ₪ 40........... ............................ ................................................................... 2017לירה 

 ₪ 42........... ............................................................................................. 2017קופיה 

 ₪ 60....... ...................................................................................... 2016קדמא רזרב 

 ₪ 42............ ................................................................................ 2015קדמא קינוח 

 

 

     
 

 • שתיה קלה •  

 
 ₪  12.................. ....... קוקה קולה

 ₪  12................ ............. קולה זירו

 ₪ 12.......... ............... דיאט קולה

 ₪ 12......... ....................... ספרייט

 ₪  11................................... סודה 

 ₪    11.....................  מים מינרלים

 ₪    13................................... פריגת

 .()ענבים, תפוזים, אשכוליות, לימונענע

 ₪ 16...... ..........................קפה קר

 

 

  
 

 • שתיה חמה •          

 ₪  10  .....במבחר טעמים תהחליטת 

 ₪  13.  .................. תה צמחים טריים

 ₪  10  ..................................קפה שחור

 ₪  12......... .... ........................... נס קפה

 ₪  10........  ..... .........................אספרסו 

 ₪  16........ ................... אספרסו כפול

 ₪  14..........  ... ............................... הפוך

 ₪  16.........  ......................... הפוך גדול

 ₪  15...........  ............................מקיאטו 

 ₪  12... ........ ...........................אמריקנו 

 ₪  18......  .......... סיידר חם אלכוהולי

 ₪ 24........... ים טרייםקנקן תה צמח

 



 

 

 • קינוחים • 

 ₪ 28 - אפוגטו

 .אספרסו כפולהגלידת וניל בליווי מנת 

 
 ₪  32 - דובדבן שיכור

 . גלידת וניל בתוספת דובדבנים באלכוהול

 

 ₪  28 -  קינוח הבית

 גלידת וניל בתוספת בליווי מנת יין קינוח. 

 

 ₪ 29 - קינוחי טייק אווי משתנים

 שאל את המלצר/ית שלך לפרטים על מבחר הקינוחים המשתנה שלנו.

 ₪.  100  -קינוחים ב 4 –מבצע  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 •  סיורים וטעימות יין• 

 ₪ 45.......... ...........................................................................................סיור וטעימות 

 ₪ 75.......... ............................................................................סיור וטעימות פרימיום

   ₪  35........... ................................................................................................טעימות יין 

   ₪  65......... .................................................................................טעימות יין פרימיום 

 ₪   19............ ............................................................................................................סיור 

 


