ראשונות

שירי ביסטרו
לחמניות הבית

₪ 20

תוצרת הבית מקמח לבן וכפרי מלא

מרק היום

₪ 30

אנא שאל ו את המלצר
גבינות הבית  200גרם
שלל גבינות עיזים מהמ חלב ה המשפחתית ברמת הגולן -

גְ ָדיָא

קרפצ ' יו סלק
פרוסות סלק בשמן זית ובלסמי עם גבינת תום

סלט ירוק ומתוק
חסה ועלעלים עם פרמזן  ,פרי העונה  ,אגוזים ו גרעיני ם בויניגרט הדרים

סלט גיאוני
נבטים עבים ,רצועות גזר ,סלק ,מלפפון ,אגוזי מלך וגבינת עיזים

סלט עדשים
עדשים שחורים  ,קוסקוס  ,בטטה אפויה  ,בצלים  ,עשבי תיבול וגרעיני דלעת וחמנייה

סלט עגבניות חם
מיקס עגבניות ,זיתים ,בזיליקום ,ג ' יבנה עיזים ופטריות מוקפצות  ,ב שמן זית ובלסמי

סלט חזה עוף
במרי נדה מתקתקה של גרגירי חרדל וסויה  ,על סלט חסה ועגבניות שרי

פולנטה טבעונית
קרם תירס טרי עם לקט פטריות ודלעת

ח ציל קלוי
בטחינה  ,לימון  ,שום  ,גבינה בולגרית עם כדורי פלאפל ירוק

אספרגוס פורטבלו וערמונים
שילוב מנצח של פטריות פורטבלו עם אספרגוס וערמונים ברוטב שמנת

לביבות בטטה ובצל
אפויות בתנור ,בליווי יוגורט שום ונענע

קבבים
של בקר וכבש עם צ נוברים  ,רוטב עגבניות פיקנטי ויוגורט שום ונענע

קרפצ ' יו עגל
בשמן זית ובלסמי עם רצועות גבינת פרמזן טרייה

פטה מלכים גלילי
מאפה כפרי של כבדים ו בשר טחון אפוי בבצק עלים עם טחינה וירקות קלויים

טרין כבד אווז
בשילוב ריבת בצל ואגסים

ארוחת טעימות זוגית
שבע מנות טעימה המשלימות יחד ארוחה זוגית קלה ומהנה :קרפצ ' יו סלק ,
לביבות בטטה  ,סלט עדשים  ,פטה מלאכים  ,חזה עוף ממולא  ,מדליוני פילה עגל וכל קינוח

₪ 55

₪ 40
₪ 45
₪ 45
₪ 45
₪ 50
₪ 50
₪ 55
₪ 55
₪ 55
₪ 55
₪ 55
₪ 60
₪ 65
₪ 70

₪ 270
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עיקריות

שירי ביסטרו
רביולי מוצרלה
בשמן זי ת  ,שום  ,בזיליקום  ,עגבניות עם זיתי קלמטה

טורטליני סלק וריקוטה
עם עלי תרד בקרם שמנת וסלק מגורד

ניוקי בטטה
בקרם שמנת ערמונים ואספרגוס

פסטה פפרדלה
עם רצועות אווז מעושן ביין לבן ,חמאה  ,שמנת  ,עשבי תיבול עם ביצה עלומה

סביצ ' ה מוסר ים
פיקנטי מתקתק עם פלפל אדום  ,צ ' ילי טרי  ,צנונית  ,בצל ירוק ופרי העונה

שרימפס
בשמן זית משובח  ,יין לבן ועשבי תיבול

ריזוטו פירות ים
עם שרימפס  ,בייבי שרימפס  ,וקלמארי עם פרמזן

דניס שלם בתנור
בשום ושמן זית על מצע של אורז בר אדום ולבן

פילה סלמון
בציפוי פריך של פסטו כוסברה ופירורי לחם על מצע רטטוי

פילה מוסר ים
על מצע עלי מנגולד ובצל  ,עם קונפי של שרי ושום

פרגית
על מצע שעועית ירוקה מאודה בשום ועגבניות שרי

שניצל חזה עוף
עם פירה תפוחי אדמה כפרי

שניצל סינ טה עגל
עם ניוקי תפוחי אדמה מוקפצים עם זוקיני

₪ 65
₪ 70
₪ 70
₪ 75

₪ 65
₪ 75
₪ 80
₪ 105
₪ 110
₪ 115

₪ 70
₪ 70
₪ 75

חזה אווז מעושן  120גרם
עם תפוח אדמה אפוי וחזרת לבנה

₪ 75

רצועות סינטה צרובה  180גרם
על פולנטה ו עלי תרד ב רוטב בלסמי מצומצם

₪ 80

חזה עוף ממולא
עם אווז מעושן  ,פסטו ושמנת בתוספת פירה בטטה

₪ 90

צלעות טלה  300גרם
עם אנטיפסטי ירקות מדורה צרובים

₪ 12 5

סטייק אנטרקוט  300גרם
עם רוטב צ ' ימיצ ' ורי ,צ ' יפס בטטה ותפוחי אדמה

₪ 135

מדליוני פילה עגל  250גרם
בציפוי קראנצ'י של פיסטוק ואורגנו עם גראטן תפוח י אדמה ובטטה

₪ 1 45
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