
• הדגים בתפריט משתנים לפי זמינותם
• המחירים הינם ב₪ וכוללים מע"מ.

* מוגש עד השעה 17:00

כשר
למהדרין

מהים לצלחת, איך תרצו את הדג שלכם?
* הדגים מוגשים בתוספת פרנה חמה והמאזטים שלנו

מושט    

פילה סלמון

פילה דניס 

לברק 

דגים וקצת יותר

פיש & צ'יפס  

פילה דג ים, יין לבן, חמאה, שום, עשבי תיבול 

ולינגוויני אולי אוליו 

ליד הצלחת    

צ'יפס

צ'יפס סלוניקאי

  

84

94

112

106

78 

120

22

26

מנות הבית 

פרנה חמה עם מאזטים

פלאפל, טחינה וסלסת פלפלים חריפה                                          

סלט עגבניות צבעוני וחריף אש                                                       

סלט יווני

סלט ישראלי קצוץ דק דק 

סלט ירקות וגבינת חלומי

חביתה / חביתת ירק מוגשת בליווי טחינה וסלט קצוץ*

חומוס ממילא

חומוס הבית

חומוס פטריות ובצל

חומוס עם חציל קלוי

חומוס טחינה וביצה קשה

מיוחדים

שווארמה דגים, טחיגורט, עדשים בצל מוחמץ ועמבה

קרפצ'יו דג ים, כוסברה, פלפל חריף ולימון כבוש 

פסטה סיציליאנית                                                                            

לינגוויני פטריות יער

52

28

38

54

25/15

54

40

35

40

40

40

72

52

58

64
ניתן לבצע הזמנות

 Take away



• המחירים הינם ב₪ וכוללים מע"מ.

Alcohol
פינלנדיה

קטל 1 סיטרון
גרייגוס
טיטוס 

טנקירי 10 
ג'ין עלי הזית (ישראלי) 

הנדריקס 
בקרדי לבן / גולד

קפטן מורגן ספייס
הוואנה קלאב 3 

אל חימדור בלאנקו
דון חוליו בלאנקו                                

אפרול 
קמפרי 

מרטיני ביאנקו 
מרטיני רוסו 

מרטיני אקסטרה דריי  
בנדיקטין

קוואנטרו 
קלואה 

פרנג'ליקו 
אמרטו דיסארונו 

מליבו
גלנפידיך 12

ג'וני ווקר שחור
פיימוס גראוס

שיבאס ריגאל 12
בושמילס

בלאק בוש 
בולייט ברבן
ג'ק דניאלס

לואי רוייאר 

Anisette                                                                                       
ערק עלית                          
אוזו 12                             

פסטיס

Soft Drinks  
קוקה קולה / דיאט / זירו 

ספרייט / דיאט / פנטה 
מיץ תפוזים / מנגו / אשכוליות / תפוחים / לימונדה

סודה / מי טוניק  / ג'ינג'ר אייל / ביטר למון 
מים מינרליים קטן/ גדול

סן פלגרינו קטן/ גדול

Wine
יין מבעבע

ירדן, בלאן דה בלאן, יקב רמת הגולן
ירדן, רוזה מבעבע, יקב רמת הגולן

יין לבן חצי יבש
נחל הפירים, יקב גוש עציון

גוורצטמינר, יקב לוריא
בטא, ריזלינג, יקב ברקן

יין לבן יבש
ירדן, שרדונה, יקב רמת הגולן

גופנה, שרדונה-קברנה סובניון, יקב גבעות
הר עמשא לבן, יקב יתיר

ירדן, סובניון בלאן, יקב רמת הגולן
שרדונה ללא עץ, יקב שירן

האלון הבודד, סובניון בלאן, יקב גוש עציון
דור 5, זנים לבנים, יקב 1848

רזרב, וויוניה, יקב דלתון
שנין בלאן, דומיין, יקב נטופה

רוזה
דומיין, רוזה, יקב נטופה

יין אדום
ארץ הצבי, קברנה סובניון, יקב כרם אביתר

ירדן, מלבק, יקב רמת הגולן
ירדן T2, יקב רמת הגולן

סופה, יקב תבור
מרלו, יקב גבעות

גראנד וין, יקב דומיין דו קסטל
קלאסיקו, יקב פלאם

קברנה פרנק, יקב ויתקין
אשכולות שלמים, סירה, יקב סגל

חצי בקבוק
מרלו, 375 מ"ל, יקב גבעות

מחול הכרמים, 375 מ"ל, יקב גבעות

Draught Beer
גולדסטאר חבית קטן 
גולדסטאר חבית גדול 

Bottle Beer
הייניקן, קורונה

IPA מלכה בהירה, מלכה אדמונית, מלכה
הייניקן 0%

333
357

167
208
196

211
264
212
206
246
174
187
226
178

198

228
296
267
217
244
566
218
343
254

128
137

30
34

32
34
24

68

48
53

55

54

48

51

58

67
56

55

46
56                 
60
52
54
52
60                               
44
46              
48                        
48                  
72                               
36
42                                   
36                          
36                           
36 
68               
52                                  
42                                     
42                                
38                 
38
72                           
62              
44
60                             
42                                 
48  
54
54                             
140

21/38
21/42
21/42

16
16
16
16
12/22
18/28


