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46

52

52

62

48

21

27

59

59

42

מהטאבון

ראשונות
כרובית אפויה בתנור אבן, בצל סגול, 

עלי נענע ופטרוזיליה, קריספי שום, 
בשמן זית, מיץ לימון וזעתר, מונח על 

מצע של גבינת לאבנה

נתחים של דג מוסר, קוביות מנגו, בצל 
סגול, כוסברה ומלפפון, בתיבול ליים ושמן 

זית, מוגש על טורטייה,  בליווי קרם גזר

חציל קלוי, זוקיני, טחינה שחורה , 
צנובר, סלסת עגבניות ועשבי תיבול

פרוסות של ארטישוק, בצל מעושן, 
עלי זעתר טריים, טפנט זיתים, שבבי 

פרמז'ן, שמן כמהין וקונפי שום 

פרוסות דקות של פילה בקר, עלי 
רוקט, צנונית, בצל מעושן, נגיעות שמן 

זית ובלסמי מצומצם, גבינת פרמז'ן, 
שום קונפי ופלפל גרוס

קוראסון חמאה, סלט טירשי, ביצה 
קשה, תפוח אדמה, טונה אדומה 

צרובה, איולי לימון כבוש ואריסה, עשבי 
תיבול, בליווי חמוצי הבית

רצועות פילה עוף, בציפוי פנקו ובליווי 
ספייסי מיונז

מוגש עם שמן זית ובלסמי

שושני בצק שמרים עם עשבי תיבול, 
שום טרי ופרמז'ן, אפויים בתנור אבן, 

מוגש לצד רוטב חציל ויוגורט 

פיצה מהטאבון בתוספת זיתי קלמטה, 
גבינה בולגרית, בצל סגול, בצל ירוק 

ועגבניות שרי 

פיצה מהטאבון עם תוספות משתנות, 
שאל את המלצר

פוקצ'ה הנאפית במקום, משוחה בממרח 
מוצרלה ובזיליקום, ארטישוק אלה-

רומנה, שרי קונפי, בצל מטוגן ופרמז'ן, 
בליווי צנצנת זיתי קלמטה מתובלים

לחם הבית

לחם 
שום

פיצה 
זאפה 

 פיצה 
מתחלפת

פוקצ’ה 
איטלקית 

  

כרובית 
בלאבנה 

 סביצ'ה
מוסר

חציל 
קלוי

קרפצ'יו 
ארטישוק 

קרפצ'יו 
פילה בקר

קוראסון 
טונה אדומה

קריספי 
עוף

קיימת אפשרות לטבעוני

עיקריות
62

61

62

92

82

66

105

רביולי גבינות, עלי תרד חלוטים, קרם בצל 
וקציפת פרמזן

ניוקי תפו"א המוכן במקום, מוקפץ בחמאת 
מרווה עם אספרגוס, פטריות שמפיניון וערמונים, 

בעיטור פרמז'ן

פסטה טרייה בציר עגבניות ושמנת, עגבניות 
ובצל צלויים, ארטישוק איטלקי, זיתי קלמטה, 

בזיליקום וגבינת פרמז'ן

פילה לברק, עדשים שחורות, עשבי תיבול, בצל 
סגול, עלי מנגולד, קרם ארטישוק, מחית גזר

פילה סלמון בקרמל צ'ילי, בליווי קרם דלעת 
וג'ינג'ר, מוגש עם דמפלינג פטריות ורוטב נאם

המבורגר בקר מוגש בלחמניה, בתוספת 
עגבניה, בצל וחסה, לצד סירות תפוח אדמה 

 ואיולי שום
 תוספות: ביצת עין 6, בצל מטוגן 6, פטריות 8

מדליוני פילה בקר, טורטליני ירקות שורש, 
אפונת שלג, מיקס פטריות ברוטב דמי גלאס

 רביולי 
 גבינות

ניוקי 
זאפה

קרעי 
פסטה 

פילה 
לברק 

 
 פילה
סלמון

המבורגר 
)250 ג'(

פילה בקר

סלטים
49

51

49

49

סלט יווני

מלפפון, עגבניה, בצל סגול, 
ופלפל אדום חתוכים גס, 

חסה, בתוספת גבינת פטה 
וקרוטונים, ברוטב שמן זית 

ולימון

סלט עגבניות השוק

עגבניות שרי בצבעים, לבבות 
ארטישוק, עלי בזיליקום, עלי 

אורוגולה, בצל סגול, זיתי 
קלמטה וגבינת מוצרלה, 

בתיבול שמן זית ולימון

 סלט עוף ויאטנמי

נתחי עוף, פפאיה, מלפפון, 
בצל סגול, פטריות שמפניון, 

בצל ירוק, נענע, צ'ילי אדום, 
בוטנים בויניגרט ליים

 סלט אייסברג

חסה אייסברג, ארטישוק, 
אגוזי מלך, בצל סגול, 

קרוטונים, ביצה קשה, תפוח 
אדמה, בתיבול שמן זית 

ולימון, שבבי פרמזן ונגיעות 
רוטב קיסר

מתוקים
41

41

39

41

39

38

קרם מסקרפונה ומי ורדים, קולי פטל, פירות יער, שברי מרנג, 
פיננסייר שקדים ואגוזים מסוכרים

אצבעות נוגט, אגוזי לוז, קרם חמאת בוטנים וגלידת וניל 

תפוחי עץ בקרמל, פירורי בצק פריכים, רוטב טופי וניל, קינמון 
וגלידת וניל

עוגת גבינה עשירה בניחוח וניל, תחתית פירורי עוגיות, קרם 
מסקרפונה, בעיטור פירות יער

קרם שוקולד מריר, קציפת מסקרפונה, פירורי עוגיות וקרמל 
ולרונה

פרפה לוטוס, תחתית קראנץ' נוגט שוקולד, בעיטור מסקרפונה 
וטויל תחרה

 ורדים 
ומסקרפונה

פררו רושה

קראמבל 
תפוחים

עוגת 
גבינה

 מילקי 
סטייל 

קראנץ' 
לוטוס



שתיה קלה
 13 פפסי     
 13 פפסי מקס    
10 מירנדה    
13                         up 7
13     up 7 דיאט
12 תפוזים                             
12 אשכוליות    
12 לימונדה    
14 מי טוניק    
14 ג’ינג’ר אייל    
16 סיידר מוגז/צלול   
18 פרייה 330                                
27 סן פלגרינו גדול   
14 מאלט     
10 מינרלים    
18      XL

שתייה חמה
10 אספרסו קצר/ארוך   
12 אספרסו כפול                        
12 הפוך     
14 הפוך במאג    
12 אמריקנו    
10 תה     

** תוספת חלב סויה 2 שקלים

וודקה
38 אבסולוט    

 38 סמירנוף    
51 ואן גוך )אסאי/ דאבל אספרסו( 
36 זוברובקה    

 44 סטוליצ,ניה גולד   
49 קטל 1     
52 גריי גוס    
ויבורובה אקסקוויזיט                           49
בלוגה                                         54

ג,ין
41 ביפאיטר    
42     

פלימות,
43 בומביי                         
41 היימנס     
הנדריקס                                     45

רום
32 קפטן מורגן ספייס   
33 סיילור ג’רי    

טקילה
38 אולמקה בלאנקו   
 41 אולמקה גולד                        
43 קוארבו גולד    
 64      1800

קוניאק
79    VSOP קורווזייה

 XO קורווזייה
77    VSOP רמי מרטן

XO רמי מרטן

וויסקי אירי 
38 ג,יימסון                         
37 בושמילס    
49 בלקבוש    

וויסקי בלנדד
38 בלנטיינ,ס    
53 שיבס ריגאל 12   
36 רד לייבל    
49 בלק לייבל    
57                                                 

ויסקי אמריקאי
38 פור רוזס    
 46 ג,ק דניאלס    
59 ג,נטלמן ג,ק    

סינגל מאלט
55 גלנליווט 12    
62 גלנליווט 15    
62 לפרואיג 10    
56 גלנפידיך 12    
61 גלנפידיך 15    
59 גלנמורנג,י 10                         
58 בושמילס מאלט 10                       

                                                

ליקרים
39 קלואה     
38 מליבו     
42 סאוטרן קומפורט   
42 דרמבוי                         
36 מידורי מלון    
אמרטו                         39
36 בייליס                         
43 קואנטרו    
43 בנדיקטין    
32 פיג,לינג    
41 באד אפל    

אניס
36 ריקארד    
39 פרנו     
35 פסטיס 51    
41 אוזו מטקסה    
אוזו 12                                        39
36 עלית הערק    
34 ערק אשקלון    

אפרטיף 
 32 מרטיני ביאנקו                        
32 מרטיני רוסו    
32 מרטיני יבש    
33 קמפרי                         

דז,טיף
33 בחרובקה    
43 ייגרמייסטר    
42 שרטרז ירוק    
פרנט ברנקה                                42

בירה מהחבית
גולדסטאר

   UNFILTERED גולדסטאר
היינקן 
מרפיס

פאולנר
בירה מתחלפת 

בירה בקבוק
26 גולדסטאר    
 26 היינקן     
29  קורונה     

בריזר אננס/לימון/אבטיח/אפרסק  31
סיידר אלכוהולי “סטרונגבואו”         29

26 /28 /48
26 /28 /51
26 /28 /51
27 /29 /52
27 /29 /52
27 /29 /52

145

155

Monkey Shoulder

שתייה
A WORLD Of LIVE MUSIC


