ראשונות
שירי ביסטרו

פוקאצ'ה
עם שלישיית מטבלים
גבינות הבית  200גרם
מבחר גבינות עיזים ממחלבות בוטיק גליליות

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

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

סלט עדשים
עדשים שחורים עם קינואה ,בטטה אפויה  ,בצלים  ,פטרוזיליה וגרעיני דלעת וחמנייה

סלט עגבניות חם
מגוון עגבניות עם זיתים ,בזיליקום ,בייבי מוצרלה ופטריות מוקפצות

כרובית צרוב ה
ב רוטב טחינה ,צ'ימיצורי וצנוני ו ת

סלט סלק בסלנובה
קוביות סלק ,שעועית ירוקה ,עלי חסה סלנובה ,גבינת רוקפור ואגוזי מלך

סלט רוסטביף
עם קרפצ'יו קישוא ,בצל סגול ,נקטרינות ורוסטביף סינטה קר

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

חציל קלוי
בטחינה  ,לימון  ,שום  ,גבינה בולגרית עם כדורי פלאפל ירוק

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

פולנטה
מת ירס טרי עם פרמזן ופטרי ות מוקפצות

קרפצ ' יו עגל
בשמן זית ובלסמי עם רצועות גבינת פרמזן טרייה
מיני המבורגר  150גרם
זוג קציצות קבב מבשר בקר עם חסה  ,עגבני ה ובטטה אפויה

טרין כב ד אווז
עם ר יבת בצל ואגסים

ארוחת טעימות זוגית
שבע מנות טעימה המשלימות יחד ארוחה זוגית קלה ו מהנה :אספרגוס פוטרבלו ,
כרובית  ,פולנטה  ,מיני המבורגר ,חזה אווז מעושן ,רצועות סינטה עם כל קינוח

₪ 30
₪ 65

₪ 45
₪ 50
₪ 50
₪ 50
₪ 50
₪ 55
₪ 55
₪ 55
₪ 55
₪ 55
₪ 60
₪ 60
₪ 60
₪ 70

₪ 330
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עיקריות

שירי ביסטרו

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

ניוקי בטטה
בקרם שמנת ערמונים ואספרגוס

טורטליני סלק וריקוטה
עם עלי תרד בקרם שמנת וסלק מגורד

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

סביצ ' ה דג ים
פיקנטי ו מתקתק עם בצל סגול ,מלון ועשבי תיבול

שרימפס
בשמן זית משובח  ,יין לבן ועשבי תיבול

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

דניס שלם בתנור
בשום ושמן זית ע ם ירקות מדורה

פילה לברק
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 סינטה עגל
עם ניוקי תפוחי אדמה מוקפצים עם זוקיני

₪ 65
₪ 70
₪ 70
₪ 80

₪ 70
₪ 80
₪ 85
₪ 120
₪ 125

₪ 70
₪ 70
₪ 75

חזה אווז מעושן  150גרם
עם פרוסות תפוח אדמה בתנור

₪ 75

רצועות סינטה צרובה  150גרם
על פולנטה ו עלי תרד ב רוטב בלסמי מצומצם

₪ 80

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

₪ 90

טי  -בון טלה  300גרם
עם אנטיפסטי ירקות מדורה צרובים

₪ 130

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

₪ 140
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