menu
Happy hour

כל יום 19:30 – 18:00
הנחה על כל תפריט האוכל והמשקאות 30%

16

לחם וחמאה

72/89

צלחת גבינות חמאה ,ריבה ביתית ,פרי עונתי ,קרקרים ביתיים  3/5 -יח'
ירקות עונתיים צלויים טחינה גולמית ,סלסת פלפלים ועגבניות צלויות ,סומק

42

סלט ירוק עלים טריים ,שעועית ירוקה ,פטרוזיליה ,מלפפון ,שקדים קלויים ,גבינת המאירי ,וויניגרט לימון

54

בוראטה פתוחה אגסים בלואיזה וקינמון ,שמן צ'ילי ,אמרנטוס

66

לינגוויני אליאוליו עגבניות מיובשות  ,שום ,פטרוזיליה ,זיתי קלמטה ופירורי לחם

56

פאני פורי טרטר דג ,אבוקדו ,עירית ,שאלוט ,שמן צ'ילי ,כוסברה ,טריאקי  3/5 -יח'

38/62

ברוסקטה שרימפס קונפי איולי טרגון ,כוסברה ,פטרוזיליה ,שמן צ'ילי ,בצל ירוק ,בצל סגול מוחמץ

58

סשימי דג לבן קרם פרש ג'ינג'ר ,שמן שומשום ,שומשום קלוי ,צ'ילי ,מיקרו כוסברה ,קוויאר סלמון

58

סביצ'ה טונה מיקרו בזיליקום ,כוסברה ,פטרוזיליה ,בצל ירוק ,מלפפון ,שמן צ'ילי ,בוטנים חריפים ,איולי בזיליקום

62

סלמון וכרוב צלויים בחרדל דבש וחמאה ,סלסת פלפלים ועגבניות צלויות

68

קרפצ'יו בקר עלי גינה ,מנצ'גו ,סלסה צימוקים אוזבקיים ,שמן זרעי ענבים

54

רוסטביף ביתי גרמולטה ,פטרוזיליה ,מחמצי הבית ,איולי דיג'ון

58

בייבי צ'יזבורגר גבינת גרוייר ,איולי פלפלים ושום קונפי ,עגבניה ,בצל מוחמץ ,חסה סלנובה וצ'יפס

48

מינוט סטייק שייטל צרוב בחמאה ,שום ,פטרוזיליה ,שמן זית ,בלסמי ותפו"א מטוגן

74

קרם ברולה קלאסי

42

מוס שוקולד בלגי אוכמניות ,דפי שוקולד ופקאן מסוכר

42

פילו פליקס בקלווה חלבה ,אגוזים וסילן עם סורבה קוקוס  /קרם פרש

38

Sangria
Pitchers
158
קנקן  1100מ"ל  /מוגש קר

cocktails
44
Garibaldi
קמפרי  /מיץ תפוזים אוורירי
Tatanka

Classic Red Sangria

זוברובקה  /ליים  /מיץ תפוחים אוורירי

תפוחים מבושלים  /תבלינים  /ברנדי משמש  /יין אדום

White Sangria by 223
אגסים בבישול ארוך ביין לבן ותבלינים  /יין מבעבע

Ginger Sangria
חליטת ג'ינג'ר וליים  /נענע  /יין מבעבע

CafE Fou
וויסקי אירי  /דמררה  /קפה אתיופי  /חוויאג'  /שמנת

White Sangria

55

הסנגריה הלבנה והצוננת שלנו  -גרסת הקנקן!

PINK PANTHER
בלוגה נובל וודקה  /אפרול  /קורדיאל אשכולית אדומה  /אננס

