


 58  White Negroni 
ג'ין בומביי, סוז, לילט בלאן, קליפת לימון עמוק, 

מריר ופרחוני  

 
62 Old Stephanie

קלבדוס פייר מגלואר VSOP, סן ג׳רמיין, אגסים, 

קציפת אנגלז  - מתקתק וחמאתי  

  
 58 Jeanne d'Arc  

קטל וואן, שמבורד, בזיליקום, סירופ שקדים, ליים, 

אבקת פירות יער, טעמי מרציפן ופירות אדומים  

 
58  Cote d'Or 

דון חוליו בלאנקו, שרטרז צהוב וירוק, שרדונה, 

ברגמוט, סירופ קליפות לימון - ארומטי והדרי 

 

52  Madame Lily 

בקרדי קרטה בלנקה, קלבדוס, ליים, תפוח ירוק, 

נגיעה של אבסנת' חגיגי - ארומטי ומרענן  

 

60  Mont Blanc
גריי גוס אגס, ליצ'י, קרם קוקוס, מלפפון, 

ליים פירותי, מרענן

62  An American in Paris
בולט ריי, הנסי VS, ליקר משמש, נוילי פראט אמבר, 

 אמרטו, אספרסו, ביטר שוקולד 

אלכוהולי, עמוק וארומטי  



לחמים

לחם מחמצת  25

מחמצת %100 כוסמין לצד קרם 

חציל, שום קונפי וצ'ילי אדום

פארקר האוס 35

לחמניות חלב מרוחות בחמאה 

וזרעי שומר, לצד גבינת שמנת, 

דואה, בצל ירוק ועירית 

אמצע שולחן

סימטאות איסטנבול 55 

קרפצ'יו חציל, טחינה אתיופית, 

סילאן, עלי ורדים מיובשים, 

זרעי כוסברה, פיסטוקים, שמן זית, 

שלג פטה ופלוט 

צזיקי מזרח תיכוני 57 

סלט מנגו בוסר, קולורבי, וניגרט 

קארי ירוק, בוטנים, יוגורט יוזו, 

צ'יפס קוקוס, נענע ובזיליקום

תוספת טונה אדומה  18

הקצב מסן ז’רמן 87

נתח קצבים, איולי קוניאק, 

קנל חרדל, נענע, פטרוזיליה, 

צנוניות,טוסט מלחם קסטן, 

גבינת גאודה, ממרח כמהין

בוראטה קרועה 69

מגי קונפי, אנשובי, אורטיז, 

זיתי טאסוס מיובשים, קרם 

חצילים מעושנים, צנוברים, 

שאטה גרוס, שמן זית אורגני, 

בזיליקום וגרידת ליים 

קטאייף ים 69

שתי יחידות של פנקייק לבנוני 

ממולאים בחריימה דג, אבקת 

לימון פרסי ויוגורט לצד יוגורט 

יוזו וסלסת אבנרו 

הרובע הלבנוני 73

שתי יחידות של פנקייק לבנוני 

ממולאים בבשר טלה, בהרט, 

קינמון, הל, יוגורט ולימון פרסי, 

עלי חמציץ, ויניגרט תאילנדי וליים 

ברולה קלאסי 49 

ברולה וניל, קולי פטל, כפיר ליים, אוכמניות טריות 

עטופות בוניל, מקל מרנג, ופירות יער 

מלבי טבעוני 49 

קרם מלבי, טוויל קאדיף מקורמל, ריבת שזיף וכוכב אניס, פיסטוקים 

מסוכרים, ורדים מיובשים ואבקת פירות יער 

אקלר נוגט 49

טארט חמאה, קרמו אגוזי לוז, אגוזי לוז מקורמלים, שמנת רוזטה, 

קאדיף סמנא ופרליני אגוזי לוז מלוח

K I T C H E N

כיכר פיקדלי 71

פילה לברק מצופה טמפורה 

ספינג', צ'יפס טרגון מתובל, איולי 

רמולד, עלי חמציץ, אבקת יוגורט, 

אבקת לימון פרסי ורבע ליים 

סיז'ר  71  

חזה עוף, חסה בייבי ג'אם, 

איולי סיזר, פאף כוסמת, 

דמי גלאס, קולפניות מנצ'גו, 

ביצה רכה וקרוטונים 

פאני פורי 68

4 יח׳ פאני פורי,סביצ'ה טונה 

אדומה,אבוקדו, כוסברה, 

בצל סגול, נענע ועירית, ויניגרט 

תמר אינדי יוגורט מצומצם

רוסטביף  81

רוסטביף, קרמבל ואגוזי לוז, 

עלי לפת כבושים, עלי בזיליקום, 

דמי גלאס, ופרמז'ן מגורד 

גחלים עד 23:00

מוגש על טורטייה, סלט פטרוזיליה, 

קשיו, טחינה לבנה וציר עגל

שיפוד פטריות 56

שיפוד פטריות ברוטב פאד תאי,

יוזו, שומשום לבן ושחור קלוי 

שיפוד דג  68

שיפוד דג כוסברה, נענע, 

פטורוזיליה, וגרידת ליים 

שיפוד חלוויאת 97

שיפוד שקדי עגל חלוויאת בלימון 

כבוש, ממרח מנגו ואריסה 

שיפוד פרגית 61

שיפוד פרגיות בברביקיו אסייאתי, 

שומשום לבן ושחור קלוי, סויה, 

דבש, שום ובזיליקום 

שיפוד נתח קצבים  79

רוזמרין וחרדל דיז'ון



W I N E

יין אדום 

 גראנש יקב הרי גליל, גליל עליון, ישראל 18'

 פינו נואר בושארד, בורגון, צרפת 18'  

 סירה ריזרב טוליפ, כפר תקווה, ישראל 19' 

מארה ריפאסו דלה ואלפוליצ'לה, צ'זרי, ואלפוליצ'לה, איטליה 18' 

 מונטפולצ'יאנו ד'אברוצו צ'ירלי, אברוצו, איטליה 19' 

גרנאש בשלישית דומיין לאפאז׳, לנגדוק-רוסיון, צרפת 19' 

 ריוחה ריזרבה מוגה, ריוחה, ספרד  16'  

 קריניאו סומק, זכרון יעקב, ישראל  17' 

 קיאנטי רופינה רזרבה ניפוצאנו, פרסקובלדי, טוסקנה, איטליה 17' 

שורש אדום, צרעה, הרי יהודה, ישראל 19' 

 סוויני לה בון גפנים בוגרות סגן מנואל, בורגון, צרפת 19'

גראנד וין קסטל, הרי יהודה, ישראל 18'  

מרקיורי פרימייר קרן שאטו דה סנטניי, קוט שאלונז, בורגון, צרפת  16'    

הרמיטאז' לואי ברנרד, עמק הרון,  צרפת 16'    

ג'ברי שמברטן לואי ז'אדו, בורגון, צרפת 14'    

וולור אמפורה, הכרמל, ישראל 13'    

ברולו מוסקוני פיו צ'זדה, פיימונטה, איטליה 15'    

שאטו פישון ברון, פוייאק, בורדו, צרפת 12'    

מבעבעים  

קורדון נגרו פרקשנט, פנדס, ספרד    

בלאן דה בלאן ירדן יקב רמת הגולן, רמת הגולן, ישראל 14'   

רוזה 

 רוזאדו מוגה, ריוחה, ספרד 17'  

רוזה or שאטו מינוטי, קוט דה פרובנס, צרפת 19'    

גשם ורוד שאטו גולן, רמת הגולן, ישראל 19'    

יין לבן 

גוורצטרמינר ג'וזף דרהאטן, מוזל, גרמניה 18'    

סוביניון בלאן פורנייר, עמק הלואר, צרפת 18'    

פטיט שאבלי ז'אן מורו, בורגון, צרפת 18'     

שרדונה כרם אורגני אודם יקב רמת הגולן, רמת הגולן, ישראל 19'   

מוסקדה סברה -א-מיין שרו קארה, עמק הלואר, צרפת 18'    

פינו גרי קראכר, בורגנלנד, אוסטריה 19'    

אלבריניו סולאריו, וינו ורדה, פורטוגל 20'    

שרדונה בלאן דה קסטל קסטל, הרי יהודה, ישראל 19'    

קווה מוסיניורי ארגירוס, סנטרויני, יוון 17'    

ריזלינג גראנד קרו "סארינג" שלומברגר, אלזס, צרפת 17'    

סנסר קווה סילקס פורנייר, עמק הלואר, צרפת 18'    

מרסו לה קלו, סגן מנואל, בורגון, צרפת 18'    

ואלמור שאבלי גראנד קרו ז'אן מורו, בורגון, צרפת  18'    

שאטונף דו פאפ לבן שאטו דה בוקסטל, עמק הרון, צרפת 18'

שמפניה 

דמי סק לורן פרייה  

ברוט לורן פרייה  

רוזה לורן פרייה  

ברוט אימפריאל מואט ושנדו 

רוזה ברוט אימפריאל מואט ושנדו

ברוט דום פריניון 10'  

רוזה דום פריניון 06'    

קווה וינסטון צ'רצ'יל פול רוג'ר  06'  

*שנות הבציר עלולות להשתנות

43/205  

49/230

53/250  

59/280  

180  

205  

245  

290  

330 

345

450 

460  

500  

690  

710  

750  

990  

1430  

  

37/180  

270 

 

51/225  

270 

290  

41/180  

45/205  

51/225  

53/240 

170  

180  

245  

340  

380  

410  

460  

520  

610  

790

 

620  

490  

990  

490

650

2100  

3600  

2300





Vodka
Ketel One  45
Ketel One Citroen  46
Grey Goose  56
Grey Goose La poire  58

Gin
Tanqueray  45
Tanqueray Ten  56
Bombay Sapphire East  54
Mare  60
Akko  62

Rum
Plantation pineapple  64
Plantation xo  120
Bacardi  44
Bacardi 8  72
Captain Morgan Black   46
Captain Morgan Spiced   46
Zacapa 23  76
Zacapa XO  210

Tequila
Don Julio Blanco  52
Don Julio Reposado  65
Don Julio Anejo  84
Patron Silver  52
Patron Reposado 74
Patron Anejo  88
Del Maguey Mezcal  58

Blended Scotch
Johnnie Walker Black Label   53
Johnnie Walker Double Black  64
Johnnie Walker Blue Label   180

Single Malt
Glenmorangie 10  72
Glenfiddich 15   85
Glenfiddich 21   195
Macallan Fine Oak 12  78
Macallan Fine Oak 18  210
Lagavulin 16  118
Laphroaig 10  96

 Irish
Bushmills Black Bush  51

American / Bourbon
Jack Daniel's  52
Gentleman Jack  68
Jack single Barrel  88
Woodford Reserve  88
Bulleit Rye  56
Jack Single Barrel Rye  92
Wild Turkey 101  58

Brandy
Janneau Grand Armagnac VSOP  60
Calvados Pere-Magloire VSOP  60

Cognac
Courvoisier  VS  58
Courvoisier VSOP   92
Courvoisier XO   180
Hennessy VS  52
Hennessy VSOP  87
Hennessy X O 196
Louis Royer VSOP  64

Apéritifs
Campari  39
Aperol  39
Lillet  39
Martini Bianco  37
Noilly Prat Rosso  41
Noilly Prat Extra dry  41
Antica Formula  44
Suze 48

Anise
Arak 40
Ouzo 12 44
Pastis  46

Liqueurs
Amareto Disaronno  44
Baileys  42
Kahlua  44
St Germain  51
Pierre Ferrand Dry Curacao  48    

Luxardo Maraschino  54
Benedictine  68

 Digestif
Fernet Branca  48
Amaro Montanegro  44
Chartreuse Green  59
Chartreuse Yellow   58
Becherovka  48
Julius Bitters  65
Quinta do Noval Port LBV  64
Tio Pepe Fino Sherry  40

Grappa
Blanc de Gelilei   58
Marc de Galilei   58

Beers
San Miguel Especial  29
San Miguel Selecta  32

Soft drinks
Sparea sparkling 250ml  14
Sparea sparkling 750ml  29
Sparea mineral water 500ml  14
Sparea mineral water 750m l 29
Soda water  13
Tonic / Ginger ale / Ginger beer  13
Coca Cola / Zero/ Sprite / Diet  14
Grapefruit Juice / Apple Juice

Orange Juice / Lemondade Juice  13

A L C O H O L


