
ראשונות

Drinks

שעות פתיחה

עיקריות

לחמה בעג'ין 

קרפצ'יו סינטה

Assado pumpkin
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תפריט הבוקרים

קרם חציל, קונקוסה עגבניות, בשר
טלה מפורק, טחינה, עלים ירוקים.

שום קונפי, זרעי עגבנייה, אורגנו
שמן זית ובלסמי מצומצם

אסאדו מעושן, דלעת צלויה
בסילאן, צ'יפס סלק ברוטב מייפל.

טריו אמפנדס
אמפנדס טבעוני עם סלסת

עגבניות מקסיקנית.                 
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47סלט הגולן
חסה סלנובה וערבית, גזר, מלפפון,
שרי, צנונית, פקאן סיני בויניגרט

בזיליקום.             

43חציל אש
טחינת הר ברכה, מייפל, אורגנו

טרי, צ'ילי גרוס.          

72ביונד מיט

המבורגר טבעוני, לחמנייה, ירקות
טריים וצ'יפס.      

ראשון-חמישי 12:30-21:00

שישי 12:30-15:00

105פילה פורל ורוד
באלי אוליו מנחל הדן, על מצע
ירוקים בשמן כמהין, לימון וקרם

בזיליקום.

89קבב טלה 
קבב טלה וצנובר על לאפה סורית

עם סלט עשבים מסורתי, לימון
כבוש וטחינה גולמית.

המבורגר הבית 250 גרם
250 גרם, לחמנייה, ירקות טריים

וצ'יפס.
תוספת לבחירה- ריבת בצל 10₪

אסאדו מעושן - 15₪
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פלטת הבוקרים
קבב היום, אסאדו מעושן "12
שעות", לבחירה אנטריקוט או

סינטה.
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פרגית
במרינדת עשבי גינה ירוקים וקרם

בזיליקום.
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אסאדו "12 שעות"
לאוהבי הבשר השומני והרך.

119

175אנטריקוט מקומי
נתח עסיסי ומשויש מהצלעות

המרכזיות, מידת עשייה מומלצת
.mw/m

סינטה מקומית
סטייק מיושן ועסיסי, מידת עשייה

.mr/r מומלצת

145

מנות ילדים

59המבורגר 160 גרם
לחמנייה, ירקות טריים וצ'יפס.

59שניצל בייתי

מוגש עם ירקות טריים וצ'יפס.

משקאות קלים
13ספרייט

13ספרייט זירו
13קולה

13קולה זירו
10סודה

15/22פרללה מוגז

מיצי קשת

 

12פיוז-טי
12ענבים
12תפוזים

22רימון קשת
15תפוח קשת

18תפוח פסיפלורה קשת

 
בירות בזלת מהגולן

28חיטה
28פילזנר

28אייל ענברי
IPA28

28דאבל בוק

 
מהחבית

1/2 טובורג אדום
30

1/327 טובורג אדום

1/233 מתחלף
1/3 מתחלף

30

18תפוזים קשת

82פלטת שרקוטרי 300 גרם
1 צ'וריסוס, 1 טלה פיסטוק, 1 מרגז

טלה על מצע שוקרוט.

13בירה שחורה

18תפוח סלק קשת

33לחם הבית
פוקאצ'ה מהטאבון, קרם חצילים,
לימון כבוש, שמן זית בלסמי, שום

קונפי.            

52סלט אנדיב
אנדיב, עלי סלנובה, תרד, 

פרי העונה, אגוזי לוז מקורמלים,
ויניגרט בלסמי מצומצם.


