




food
ליד היין

סלטים

אוכל

*המטבח שלנו אינו סביבה סטרילית מכל סוגי האלרגנים, 
למי שיש אלרגיה כלשהי אנא יידעו את המלצר/ית

*לא ניתן לשלם בחבר/תן ביס/סיבוס בהאפי האוור

פלטת גבינות משתנות 69

פוקאצ'ת הבית 26

 פולנטה קרם תירס, פטריות פורטבלו צרובות,
שמן כמהין, רוקט ופרמז'ן 52

ריזוטו פטריות וכמהין 52

צ'יפס עם פרמז'ן 27

 פטה כבד קרם כבד עוף, ריבת תאנים,
בוטנים מסוכרים וטוסטונים קראנצ'יים 42

כרובית )אפויה( טחינה גולמית, סילאן, עגבניות שרי, 
שקדים קלויים, בצל סגול ועשבי תיבול 49

 ברוסקטת קממבר וארטישוק חמאת עשבי תיבול,
קממבר, ארטישוק ושמן כמהין 45

סביצ'ה דג מוסר, אננס, פטרוזיליה, כוסברה, נענע, בצל 
ירוק, ג׳ינג׳ר טרי, שמנת, קולי פירות יער, וצ׳ילי אדום 54

 קרפצ'יו בקר פילה בקר, בלסמי מצומצם ופרמז'ן
מוגש לצד פוקצ'את הבית 56

טבעוני
ניתן להפוך לטבעוני

קפרזה 3 סוגי שרי מתפוצצות בטעם, עגבניות מיובשות, מוצרלה, זיתי קלמטה, רוקט, בזיליקום, פלפל קלוי וטוסטון בריוש 56

בורגול כרובית עשבי תיבול, תפוז, בצל סגול, רימונים, בוטנים מסוכרים, לאבנה וטוסטון בריוש 54

קינואה תפוחי עץ, חמוציות, פטה, פיצוחים קלויים, גזר צבעוני, טחינה גולמית ובטטה קראנץ' 56

קיסר לבבות חסה, קרוטונים, ביצה רכה, בצל סגול ופרמז'ן )תוספת עוף 11 ₪( 56

סלק וגבינת שברה קרעי סלק צלוי, רוקט, פיסטוק קלוי, גבינת שברה, סלנובה, אנדיב בויניגרט חרדל ודבש 56

בוקר כל היום

טוסט מוצרלה פסטו, עגבניה, מוצרלה ובלסמי 
מצומצם לצד סלט קצוץ 44

 כריך חביתה גבינת שמנת, ירקות חתוכים,
מלפפון חמוץ וחביתה מפנקת, לצד סלט קצוץ 42

בריוש אבוקדו וביצה עלומה שמנת כמהין ורוטב 
פרמז'ן, מוגש עם סלט קטן     49

בורקס רובע בורקס ביתי במילוי גבינה תרד ואריס 
 פיקנטית לצד חמוצים, טחינה, סלסת עגבניות,

ביצה קשה וירקות חתוכים 44

 שקשוקה אדומה פיקנטית סלט קצוץ,
טחינה וחלה 52

שקשוקה ירוקה סלט קצוץ, טחינה וחלה 52

 ארוחת בוקר קלאסית  
2 ביצים לבחירה, סלט אורוגולה ושרי, מטבלים, לחם, ריבה 

 וחמאה, מיץ תפוזים סחוט / שתיה חמה לבחירה
מוגש עד השעה 17:00, לא כולל שישי ושבת 64



פיצות בוטיק
פיצה קלאסית רוטב מרגריטה, מוצרלה ובזיליקום 56

פיצה אמרקיאית פפרוני, חלפיניו ואננס 62

פיצה פולנטה גבינות מוצרלה, פולנטת תירס ופטריות 62

פיצה כמהין מוצרלה, רוטב טרטופו-שמפיניון, פורטבולו וכמהין בשמנת וחמאה 58

פיצה שוק רוטב מרגריטה, מוצרלה, ארטישוק, פטריות וזיתים 59

פיצה טבעונית גבינה טבעונית מגורדת ורוטב מרגריטה 56

 תוספות
 פטה / פפרוני 9

חלפיניו / בצל / פטריות / ארטישוק / עגבניה / זיתי קלמטה / תירס 5

עיקריות טעימות

תוספת סלט קצוץ 12

חלת שניצל טחינה, מטבוחה, חצילים מטוגנים, שניצל פריך בחלה טריה. מוגש עם צ'יפס 54

עראיס בקר פיתה עבודת יד במילוי בשר בקר וטלה לצד צ'יפס, סלסה ואיולי צ'יפוטלה 54

השניצל של הרובע עם פירה / בטטה בתנור / צ'יפס / סלט ירקות / אורז 62

חזה עוף מוגש עם סלט קצוץ ותוספת לבחירה: עם פירה / בטטה בתנור / צ'יפס / סלט ירקות / אורז 59

 כריך עוף רצועות חזה עוף במרינדה, מלפפון חמוץ, פסטו, איולי צ'יפוטלה, עגבניות ורוקט. 
לחם אפוי במקום / לחם דגנים. מוגש עם סלט קטן 52

כריך סלופי ג'ו בשר בקר טחון, עגבניה, אפונה, רוקט, מלפפון חמוץ ואיולי צ'יפוטלה 56

רביולי ארטישוק / רביולי גבינות תרד, שמנת, יין לבן, גבינת פטה ונגיעת סלסה 61

רביולי פולנטה יין לבן, שום, תרד ושמנת 64

המבורגר הבית 220 גרם של בשר טרי מנתחים מובחרים בלחמניה טרייה לצד צ'יפס הבית 62

תוספות: צ'דר / חזה אווז 6 ביצת עין / בצל מטוגן / פטריות 4

המבורגר ביונד מיט טבעוני מוגש לצד צ'יפס הבית 59

מנה ראשונה: כרובית אפויה / ברוסקטת ברי וארטישוק / קפרזה / פוקצ'ת הבית / פטה כבד )תוספת 8 ₪(
מנה עיקרית: פיצות / עיקריות טעימות

יין הבית / שליש בירה / ברד ערק 15 ש"ח

ימים א׳-ה׳ 11:00-16:00 בישיבה במקום, מנה ראשונה כלולה במחיר המנה העיקריתעסקיות



alcoh
ol

ברד ערק 39

ול
ה

כו
אל

בירות
בירה מהחבית )חצי ליטר(

 קרלסברג 34
 טובורג 34

 אסטריאה 37
 ווינשטפן 37

שקמה אמבר אייל 37

בירה בבקבוק

 קורונה 34
 סאמרסבי 33
 אסטריאה 30
קרלסברג 31

דרינקים
אפריטיף

ביאנקו 23 36  צנזאנו 
 צנזאנו רוסו     23 36
 קמפרי            22 41
אפרול שפריץ           46

ג'ין

42 22  גורדונס 
 טנקרי  28 46
48 32        10 טנקרי 

ליקר

37 23  פיג'לינג 
44 28  קוואנטרו 
44 28 מידורי 

אניס

39 25      12  אוזו 
 פרנו        22 39
 פסטיס    22 31
37 17 ערק          

רום

40 19  פמפרו   
46  32 ספייס  מורגן   קפטן 
46 32    23  זקאפה 

דג'סטיף

49 31  שרטרז  
42 28  פרנה  

קוניאק

63 33  הנסי 

וודקה

41 22  סמירנוף     
 קטל 1              29 46
55 36  בלוודיר   

טקילה

 אספולון רפסודו   19    39
 קווארבו גולד    25 39
 פטרון סילבר     33   58
דון חוליו           36 55

וויסקי

43 19 לייבל        רד 
42 25  בושמילס     
 ג'יימסון   26 42
52 32 לייבל       בלאק 
52 35 דניאלס      ג'ק 
79 44  טאקליסקר     
63 35      12  גלנפידיך 
79 44 לייבל         בלו 
75 39 לגבולין   תוספת שתיה קלה למשקה   10

50% על כוסות יין, בירות וקוקטיילים | 20% על תפריט האוכל והקינוחים

HAPPY HOUR!17:30-20:00 ראשון-חמישי

קוקטיילים   כוס 51 / קנקן 124
monk 

 מערפל חושים, עמוק, מתקתק ומעושן
טקילה, שרטרז, למון גראס, נענע, לימון

paradise 
 אקזוטי, מתקתק בעל טעמים טרופיים

רום מליבו, מיץ מנגו, קוקוס, נענע, מיץ לימון

basil smack 
 ארומטי ומתקתק, מפתה את בלוטות הטעם והריח

ג'ין, לימון, בזיליקום, תות

pineapple yellow skies 
 קייצי ורענן, מפגיש בין חמצמצות למתיקות 

וודקה / טקילה, אמרטו, מיץ אננס, קוקוס, פסיפלורה ולימון



wine יין
רוזה

 דאנז'ו רוזה יבש צרפת | פירותי ומרענן, בעל ניחוחות ורדים ותות שדה       41 134
 רוזה ברנקייה ספרד | מענבי מרלו, סקסי, פירותי וטעים                                49 189
159 44 ומינרלי                               מאוזן  יבש,   | צרפת  קפריס   רוזה 
159 ורענן, חמיצות מעודנת                             גוף קליל   | ישראל  רוזה סריג 

לבן חצי יבש
גוורץ יקב ואכטנבורג, גרמניה | ניחוחות ליצ'י וורדים. מינרלי, אלגנטי, מתקתק ומאוזן  41 142

מבעבעים
129 33 ספרד          קאווה 
139 39 קרופט טוויסט     

לבן יבש
 la vie יקב קסטל, ישראל | סוביניון בלאן, שרדונה, ויונייה וגוורץ. יין פירותי ועשיר )כשר(                       52 198
198 43  שנין בלאן יקב אסף, ישראל | 6 חודשים בחבית עץ אלון. ניחוחות יסמין, קוקוס וקפה קלוי                  
155 43 ועשיר                         מאוזן  פירותי,  ויורה.  ענבי   | ספרד  ריוחה,  יקב   lopez de haro 
138 42 ופירותי                        רענן  האיטלקי.  לענב  וכיפי  קלאסי  ביטוי   | איטליה   ,e יקב  גריג'יו   פינו 
212 52 ופסיפלורה                        גויאבה  טעמי  בעל  והדרי,  מאוזן   | זילנד  ניו  מריה,  וילה  בלאן   סוביניון 
148 42 ומישמש                אפרסק  טרופיים,  פירות  טעמי   | אפריקה  דרום  פורג'ואה,  יקב  בלאן   שנין 
138 42 ופירותי                   רענן  צעיר,   | צרפת  הלואר,  עמק   famille bourgier יקב   שרדונה 
139 42 וגויאבה, חמיצות מרעננת          סוביניון בלאן kiwi cuvee, צרפת | טעמי דומדומניות, אשכולית אדומה 
 פטי שאבלי יקב אלבר בישו, צרפת | שרדונה חד, קלאסי ומרענן                                                                     52 210
 שאבלי יקב domaine des malandes, צרפת | שרדונה מרענן, מתיקות מאוזנת                                              249

 219 הרובע                              של  השרדונה  בחירת   | צרפת  ברדאן,  סדריק  יקב  ז'נואה  דה   קוט 
 סנסר יקב דומיין דה לה רוסיניול, צרפת | ארומטי בעל איזון מדויק, טעמים אקזוטיים                                      204
רענן, מאוזן, עם סיומת של טעמי פירות יבשים                                         42   148    ויוניה יקב דלאס, צרפת | 

אדום
 la vie יקב קסטל, ישראל | קברנה סוביניון, מרלו, סירה ופטי ורדו. פירותי, צעיר ורענן )כשר(                       49   185
 שבו אדום gsm, ישראל | גרנאש, סירה ומורבדר וברברה. יין ים תיכוני מעודן, מתובל ועשיר                         229
209  52 ישראל                                    ,)2022 סומלייה  תחרות  )זוכה  סריג  יקב   מרסלן 
185   49 ועשיר                                         דומיננטי  יער  פירות  טעמי  מלא,  גוף   | ישראל  גליל,  הרי   סירה 
142  40 ופירותי                               מתובל  טמפריניו,  ענבי   | ספרד  קלאסיק   ריוחה 
 מלבק אנוביס סוזאנה באלבו, ארגנטינה | המלבק האולטימטיבי, הזן הלאומי של ארגנטינה, פירותי ואלגנטי       41    139
 פינו נואר יקב famille bourgier מעמק הלואר, צרפת | קליל ופריך                                                        41   138
138 וגראנש                                    סירה   | צרפת  דלאס  רון  דה   קוט 
 פרימיטיבו די מאנדורייה יקב סן מרזנו, איטליה | גוף בינוני מלא, מתיקות מאוזנת, ריחות קקאו ותבלינים           45    189
 קיאנטי גוברנטו ענבי סנז'ובזה מטוסקנה, איטליה | מיושנים בחביות עץ אמריקאיות מורכב ודומינננטי                  189
איטליה                                                  189 פארטלי,  ג'יאקוזה   ברברה 
138  41 ושזיפים                                        יער שחורים  פירות  | טעמי  יקב קרניבור, ארצות הברית  זינפנדל 

* בקבוק שני ב־50%
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שתיה קלה

שתיה חמה

 פרללה קטן 14
 פרללה גדול 25

 קולה וחברים 14
 מים מינרליים 13

 תפוזים סחוט טרי 16
 אשכולית אדומה 14

 לימונדה 14
 מיץ ענבים 14

 קרנבריז 14
 ג'ינג'ר אייל 14

 משקה אנרגיה 16
בירה שחורה מאלט 16

 אספרסו קצר/ארוך 9
 אספרסו כפול 11

 קפוצ'ינו 13
 קפוצ'ינו גדול 15

 מקיאטו 10
 מקיאטו כפול 12

 אמריקנו 11
 קפה שחור 9

 תה 11
 שוקו 13

 נס קפה 13
 קפה קר 15

 אמריקנו קר 15
 תה קר היביסקוס ודובדבן 16

 תה נענע ג'ינג'ר לימון ודבש 15
 אייס קפה 22

צ'אי מסאללה 19

ה
תי

ש

 ריפיל קפה
 בימי א׳-ה׳

בשעות 11:00-16:00



desserts
עוגת גבינה אפויה עם רוטב פירות יער 37

קראק פאי פאי קראנצ'י של שיבולת שועל, דבש, וניל וקרמל 39

נמסיס עוגת שוקולד עשירה עם קרם וגלידת וניל 39

ברד פודינג בצק קרואסון חמאה עטוף בקרם ברולה עם גלידה 39

פאי שוקולד חם והוא אפילו טבעוני 40
ם

חי
נו

קי


