Starters

PASTA
69
ספגטי פומודורו  /ארביאטה
פסטה ברוטב עגבניות עם שמן זית ,שום ובזיליקום,
ארביאטה בתוספת צ'ילי אדום חריף

49
מרק היום
מרק המשתנה מידי יום ,בשלל צבעים ומשלל ירקות,
מוגש עם לחם

74
רביולי סלק וגבינה
ממולא סלק גבינת עיזים ומסקרפונה ברוטב עגבניה
סחוטה ,חמאה,ואורגנו

סלט סלקים
סלקים צלויים על מלח עם פטריות פורטובלו צלויות
וגבינת עזים

48

76
פטוצ'יני אליו אוליו
פסטה בשמן זית עם עגבניות מיובשות ,יין לבן ,שום
ועשבי תיבול טריים

49
קרם חצילים
חציל בלדי ,טחינה ,שמן זית ,שום ולימון ,מוגש עם
ביצה קשה ולחם  /טבעוני ללא ביצה

79
ניוקי אלפרדו פטריות וערמונים
ניוקי תפוח אדמה ברוטב שמנת עם פטריות טריות,
ערמונים ,שום ועירית

52
סלט מרגז
ארוגולה ,עגבניות שרי ,צנונית ,בצל ,קשיו ,נקניקיות
מרגז צלויות ונבטי צנונית מתובל בויניגרט חרדל עם
נגיעות ספייסי איולי

83
רביולי צאן
רביולי ממולא בגבינת צאן מוגש עם שעועית ,תרד,
קישוא ,שום ,עגבניות מיובשות ועגבניות שרי,
בחמאה עם יין לבן

56
ברוסקטה קפרזה
עגבניות ,פסטו ,מוצרלה די בופלו וארוגולה ,מתובל
בשמן זית ומלח גס על פרוסות לחם קלוי

98
פטוצ'יני דל מארה
פסטה טרייה בשמן זית עם שרימפס ,עגבניות שרי,
שום ,צ'ילי ,יין לבן ועשבי תיבול

97 | 69
שרימפס עשבי תיבול  /עיקרית
שרימפס מוקפצים בחמאה עם יין לבן ועשבי תיבול
טריים בליווי טוסטיני
69
קרפצ'יו בקר
פרוסות דקיקות של בשר בקר נא עם ארוגולה ,שבבי
קשיו ,שמן זית ופרמז'ן ,מוגש עם ברוסקטות
בשמן זית ליד

BEER

Dishes

מאגנרס סיידר אלכוהולי
משקה תפוחים אלכוהולי פירותי ורענן

26

גולדסטאר בקבוק
לאגר ישראלית 4.9% ,אלכוהול

27

ג'מס WHEAT
חיטה בווארית מרעננת וקלה  5%אלכוהול

32

מוסקה סייטן טבעונית
אפויה בכלי חרס עם חציל ,תפוחי אדמה ,ראגו
סייטן ורוטב עגבניות ,מוגשת עם סלט ירוק או קצוץ

34 | 30

78

ג'מס פילס 1\2 | 1\3
לאגר צ'כית,בעלת מרירות בינונית

79

אלכסנדר אמברה
 ,5.7%בירת  ALEבסגנון צרפתי בעלת צבע ענברי

32

נגב אואזיס
 ,4.7%בירה זהובה ופרחונית בעלת גוף קליל

32

פיש & צ'יפס
נתחי דג בציפוי טמפורה מוגש עם צ'יפס
וספייסי איולי
שניצל מנדרין
שניצל של חזה עוף ,בציפוי פריך עם פירה תפוח
אדמה וסלט ירוק
המבורגר
בשר בקר מובחר ,טחון במקום ,מוגש בלחמנייה
עם חסה ,עגבנייה ,בצל ומלפפון חמוץ ,צ'יפס /
פטאטאס בראוואס  /פירה בצד
תוספות לבורגר:
אמנטל ,מוצרלה מעושנת ,בצל מטוגן ₪5 +
ביצת עין ₪ 6+

DESSERTS
סורבה
בטעמי פירות עונתיים ,שאל את הצוות על מגוון
הטעמים

35

מנדרין דילייט
שברי מרנג בצנצנת עם קצפת ופירות יער

42

עוגת שוקולד קוקוס נימוחה

42

44
עוגת גבינה ללא סוכר
עוגת גבינה קרה על בצק פריך ,מוגשת עם קולי מנגו
טארט תפוחי עץ
בצק פריך במילוי תפוחים מקורמלים ,מוגש עם
גלידת וניל

44

קסטה
עוגיות שקדים ,גלידת וניל ,שוקולד חם ושברי
פיסטוק

44

וואפל בלגי
מוגש עם גלידת וניל ,סלט פירות וסילאן תמרים

44

בבקה גזר
עוגת גזר בליווי קצפת

27

79

86

כריך סינטה
רצועות סינטה צלויות עם בצל מקורמל על
הפלאנצ'ה ,עגבנייה ,ארוגולה ,מלפפון חמוץ ,חלפניו
כבוש ורוטב בראוואס ,כרובית מטוגנת עם טחינה
סילאן וצ'ילי בצד ,מוגש בלחמניית המבורגר

ימים א'-ה'
בין השעות 16:00 – 12:00
מנה ראשונה מהמבחר ,מנה עיקרית,
מיץ טבעי או סודה

ראשונות לבחירה
סלט אישי ירוק או קצוץ
מרק היום
סלט סלקים
קרם חצילים
קרפצ'יו בקר
פוקצ'ה על אבן

עסקית 79
כריך חציל פטריות  /עם עוף
קינואה וירקות צרובים  /תוספת נתחי עוף₪12+
פומודורו  /אליו אוליו  /אלפרדו

מוסקה טבעונית
רביולי צאן
ניוקי אלפרדו פטריות וערמונים
פיצה מרגריטה\א-לה רומאנה

84

109
סלמון על הפלאנצ'ה
פילה סלמון צלוי בפלאנצ׳ה על מצע של שעועית
ירוקה ,גרגירי חומוס ,זוקיני ,עגבניות שרי ,בייבי תרד,
עגבניות מיובשות ,נבטי צנונית ,בשמן זית ויין לבן

לחם הבית 19
מוגש עם חמאה וטפנד זיתים

ארוחות עסקיות

עסקית 89
86

פרגית על ירקות אנטיפסטי
פרגית צלויה עם בצל מקורמל ,כרובית ,קישוא,
בטטה ,פלפל קלוי ,שעועית ירוקה ועגבניות שרי
על מצע טחינה ,סלסת עגבניות מעל

LUNCH

עסקית 99
שניצל מנדרין
כריך סינטה
המבורגר
פטוצ'יני דל מארה
סלמון על הפלאנצ'ה
פרגית על ירקות אנטיפסטי

תוספות לעסקיות:
קינוח ₪29 +
שתייה מוגזת ₪5 +
שליש בירה חבית  /כוס יין הבית ₪25 +

B reakfast

SALADS
69

סלט שורשים וטופו
טופו צרוב על מחבת ,תערובת חסות ,גזר ,סלק,
קולורבי ,צנונית ,פטריות שמפיניון ,תפוח עץ ,נבטי
חמנייה ,בצל סגול וגרעיני דלעת ,מתובל בויניגרט
בלסמי ושמן שומשום  /תוספת נתחי עוף₪ 12 +
סלט מדבר
ירקות קצוצים ,ביצה קשה ,בצל סגול ,פטרוזיליה,
נענע ,שמן זית ולימון ,קרוטוני אורגנו וטחינה /
טבעוני ללא ביצה

69

69
סלט טוסט
בייבי תרד,עגבניות שרי ,בטטה,מלפפון,אורגולה,אגוזי
מלך,פטה מגורדת בתיבול תחמיץ ואיולי חרדל בצד
86

סלט סינטה חם
רצועות סינטה צרובות על סלט של עגבניות שרי
עם בצל טרי ובצל מקורמל ,בטטה ,צנונית ,ארוגולה,
קשיו

79
קינואה וירקות צרובים
סלט חם של קינואה עם פטריות פורטובלו ושמפיניון,
גזר ,בצל סגול ,ועשבי תיבול טריים ,ברוטב טחינה
וסילאן תמרים
קריספי סלמון
נתחי סלמון צרוב ברוטב טריאקי עם בטטה ,בצל,
חסה ,צנונית ,גזר ונבטים מתובל בויניגרט רימונים

89

SANDWICHES

49
כריך חביתה
איולי  /חמאה  /גבינת שמנת ,מלפפון ,עגבנייה וחסה
כריך טונה
סלט טונה עם מיונז ,סלרי ,פטרוזיליה ולימון,
עגבנייה ,חסה וארוגולה

56

כריך חציל פטריות
טחינה ,קרם חצילים ,פטריות שמפיניון ופורטובלו
מוקפצות ,בצל וארוגולה  /תוספת נתחי עוף +12

57

כריך סלמון מעושן
סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,בצל כבוש במקום,
מלפפונים ,נבטי צנונית ולימון סחוט

76

מאפה בוקר עם קפה או מיץ טבעי

32

מאפה צאן עם קפה או מיץ טבעי

34

43
מוזלי צ'יה
צ'יה ,חלב קוקוס ,חלווה ,קינמון ,הל ,פרי עונתי וסילאן
בוקר צאן
מאפה גבינת צאן מוגש חם עם ביצה ועגבנייה

46

סלט ביצה וטחינה
סלט קטן קצוץ טרי עם ביצה קשה ,טחינה,
לחם טרי או קלוי בצד

45

אגספרסו תרד
טוסט חמאה עם תרד ,גבינה מעושנת וביצי עין

49

49
גרנולה
יוגורט צאן  4.5%שומן ,גרנולה ביתית ,פירות העונה,
פירות יבשים מוגש עם סילאן או דבש
שקשוקה ים תיכונית
שקשוקה פיקנטית מעגבניות טריות ,שתי ביצים,
פטרוזיליה וגבינת פטה  /נקניקיות מרגז,
מוגשת עם לחם טרי וחמאה

טוסט מלחם לבן ,מוגש עם סלט ירוק או קצוץ
טוסטיני טל העמק
חמאה ,גבינת טל העמק ועגבנייה

48

טוסטיני פטה חצילים
טפנד זיתים ,פטה ,גבינה צהובה ,קרם חצילים,
עגבנייה ובצל סגול

55

טוסטיני צאן
גבינת צאן ,מוצרלה מעושנת ,בצל מקורמל ורוטב
עגבניות חם בצד

56

Frozen
20
25 | 20
22
24
28 | 26
29

לימונענע גרוס
קפה קר  /שוקו קר /עם גלידה
אייס קפוצ'ינו  /אייס מוקה
קפה פרדו
מילקשייק אספרסו בר  /תוספת בראוניס
שייק ספירולינה
עם פסיפלורה ,ספירולינה וסוכר קנים אורגני
שייק טרופי
מנגו ,פסיפלורה ,סוכר קנים אורגני וזרעי צ'יה
שייק בריאות
בננה ,טחינה ,סילאן  ,תמר ואגוזי מלך

29
29

Hot Drinks

בוקר מקומי
שתי ביצים לבחירה,סלט קצוץ ,גבינת פטה,
גבינת שמנת ,סלט טונה ,קרם חצילים וטחינה,
לחם ,חמאה ,ריבה ביתית ,מיץ טבעי וקפה
תוספות לחביתה :בצל ,עשבי תיבול ללא חיוב!
פטריות ,תרד ,עגבניות שרי  / ₪ 3 +פטה ,טל העמק
מרגז  / ₪ +11סלמון / ₪ +18
חביתה נוספת  / ₪ 12 +קפה גדול ₪ 4 +

75

בוקר טבעוני
פריטטה טבעונית עם פטריות ,עשבי תיבול ובצל
מוגשת עם לחם ,קרם חצילים ,טחינה ,פסטו ,טפנד
זיתים ,זיתים וריבה ,סלט קצוץ ,מיץ טבעי,
קפה עם חלב סויה ,קפה גדול ₪ 2 +

קאווה  /למברוסקו  /מימוזה  /קיר רויאל  /ערק
אפריטיף גרנולה עם יוגורט כבשים ופירות טריים,
סלסלת לחמים ,סלט קצוץ דק ,מיץ טבעי וקפה
מתערובת הבית
בראנצ' מנדרין זוגי
שתי ביצים לבחירה  /שקשוקה  /חמאה וריבה,
קרם חצילים וטחינה ,סלט סלק אגוזי מלך
וחמוציות ,גבינת שמנת ופסטו ,כרובית מטוגנת
עם רוטב טחינה סילאן וצ'ילי

תפוזים טרי סחוט במקום
גזר טרי סחוט במקום
אשכוליות אדומות
לימונענע גרוס
קולה  /ספרייט  /דיאט  /זירו
מים מינרלים  /סודה
מים בטעמים
סן פלגרינו  /גדול

59

BRUNCH

Toasts

לחם הבית 19
מוגש עם חמאה וטפנד זיתים

חצי כריך בלחם דגנים
חביתה  / 37ביצה  / 37טונה 39
סלמון עם גבינת שמנת 42

39 - 37

75

ניתן להזמין בג'בטה לבנה או בלחם דגנים,
זיתים מתובלים בצד

תוספת לטוסט:
ביצה ,פטריות ,פטה ,טל העמק ,טונה ₪ 7 +
סלמון ₪ 18 +

בימים א'-ה עד 12:00
כל המנות מוגשות עם קפה  /קפה גדול  4 +ש"ח

18
18
18
20
16
12
16
27 | 16

165

from the oven
-מהטאבון( -החל מ )12:00

פוקאצ'ה על אבן
אפויה במקום,מוגשת עם סלסלת עגבניות,קרם
חצילים וזיתים

34

פוקאצ'ה אנטיפסטי
עגבניות שרי,בצל,בזיליקום טרי,פלפלים קלויים
ומוצרלה די בופאלו

55

פיצה מרגריטה
רוטב עגבניות,בזיליקום טרי,מוצרלה די בופאלו

55

פיצה א-לה רומאנה
מוצרלה די בופאלו ארטישוק על הגריל,
בייבי תרד ופרמזן

55

סחלב  /גדול
סיידר חם  /עם יין
מוקה
שוקו חם /עם קצפת
תה  /חליטות תה בקנקן
לימון ג'ינג'ר ודבש
משקה שוקולדה משוקולד בלגי

24 | 20
26 | 20
23
24 | 20
17 | 12
20
26

ESPRESSO

"אספרסו בר קלאסיקו" היא תערובת איטלקית
מפולי קפה מובחרים
חלב סויה /חלב שקדים ללא תוספת תשלום
12 | 10
אספרסו קצר  /כפול
14 | 12
מקיאטו  /כפול
14 | 12
אמריקנו  /גדול
12
קפוצ'ון -הפוך בכוס אספרסו
15
קפוצ'ינו
18
לאטה מקיאטו
18
או-לה
18
סיציליאני -אספרסו חלב וקצפת
18
קפה פילטר -מתערובת הבית ,מוגש בקנקן
35
אספרסו אפוגאטו
אספרסו חם על גלידת וניל תוספת אייריש 6₪ +

