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מרק ארטישוק ירושלמי 
מרק ארטישוק ירושלמי, כרובית ונגיעות שמן כמהין

כרובית בלאבנה
כרובית אפויה בתנור אבן, בצל סגול, עלי נענע 

ופטרוזיליה, צ׳יפסים של שום בשמן זית, מיץ לימון 
וזעתר, מונחת על מצע של לאבנה

סביצ'ה מוסר
נתחי מוסר ים, מנגו, בצל סגול, מלפפון וכוסברה,

על מצע קרם אננס וקריספי טורטייה

י  חציל קלו
חציל קלוי, זוקיני, טחינה שחורה ,

צנובר, סלסת עגבניות ועשבי תיבול

קריספי עוף 
רצועות פילה עוף, בציפוי פנקו, בליווי ספייסי מיונז

יו סינטה  קרפצ'
פרוסות דקות של סינטה, צנונית, איולי דיז׳ון, 

אורוגולה, פרמז׳ן, קונפי שום, בצל מעושן,
צלפים ובלסמי

ו ג׳ סלופי 
בריוש במילוי ראגו טלה, חמוצים ביתיים, 

עשבי תיבול וטחינה ירוקה 

יו ארטישוק קרפצ׳
פרוסות של ארטישוק, בצל מעושן, עלי זעתר טריים,

טפנד זיתים, שבבי פרמז׳ן, שמן כמהין וקונפי שום

לחם שום
שושני בצק שמרים עם עשבי תיבול, שום טרי ופרמז'ן, 

אפויים בתנור אבן, מוגש לצד רוטב חציל ויוגורט
31

פיצה זאפה
פיצה בתוספת זיתי קלמטה, גבינה בולגרית, 

בצל סגול, בצל ירוק ועגבניות שרי
59

בייגל ירושלמי
בייגל ירושלמי בציפוי פיצוחים, 

מוגש עם לאבנה, זעתר וסלסת עגבניות
29

רביולי שחור במילוי גבינות 
פסטה טרייה במילוי מוצרלה וריקוטה, פטריות,

תרד, שום, חמאה, פרמז׳ן ושמן כמהין

ניוקי זאפה
ניוקי תפו"א המוכן במקום, מוקפץ בחמאת מרווה עם 
אספרגוס, פטריות שמפיניון וערמונים, בעיטור פרמז'ן

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

וגבינת פרמז'ן

פילה דניס 
פילה דניס, ניוקי בחמאת שרי, ארטישוק צלוי,

עשבי תיבול, בצל סגול ושעועית ירוקה

סלט בורגול
בורגול, עדשים שחורות, עשבי תיבול, בצל סגול,

עגבניות מיובשות, פילה תפוז ופיצוחים,
בתיבול שמן זית ומיץ לימון על מצע טחינה וסילאן

49

סלט עגבניות השוק
עגבניות שרי בצבעים, לבבות ארטישוק, 

עלי בזיליקום, עלי אורוגולה, בצל סגול, זיתי קלמטה 
וגבינת מוצרלה, בתיבול שמן זית ולימון

51

ויאטנמי סלט עוף 
נתחי עוף, פפאיה, מלפפון, בצל סגול, פטריות 

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

49

סלט אייסברג
חסה אייסברג, ארטישוק, אגוזי מלך, בצל סגול,

קרוטונים, ביצה קשה, תפוח אדמה, בתיבול שמן זית 
ולימון, שבבי פרמז'ן ונגיעות רוטב קיסר

49

עיקריות

מהטאבון ראשונות
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92

82
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89

ן  סטייק סלמו
סטייק סלמון, גראטן ירקות שורש, 

בצל צלוי וקרם סלק

) ג'  250 ( המבורגר 
המבורגר בקר, מוגש בלחמניה, בתוספת עגבניה, בצל 

וחסה, לצד סירות תפוח אדמה ואיולי שום
תוספות : ביצת עין 6, בצל מטוגן 6, פטריות 6 

צ׳דר 8, גוואקמולי 8

המבורגר אנטריקוט
המבורגר )220 ג׳( מוגש על ירקות צלויים,

בתוספת קרם תפו״א, רוטב יין אדום ופורצ׳יני

פיצה ביאנקה
פיצה בתוספת מסקרפונה, כמהין, 
פטריות שמפניון, פרמז׳ן ומוצרלה

65

סלטים

food
M E N U

לחם הבית
מוגש עם שמן זית, סלסת עגבניות ובלסמי

22




