


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

100% כוסמין לצד קרם חציל לבן, 
קרם חציל שחור, יוגורט מצומצם 

וטחינה גולמית

פארקר האוס 35

3 לחמניות חלב מרוחות בחמאה 
וזרעי שומר, לצד גבינת שמנת 

וסלסה גרוזינית

אמצע שולחן

סימטאות איסטנבול 55 

קרפצ'יו חציל, טחינה אתיופית, 
סילאן, עלי ורדים מיובשים, 

זרעי כוסברה, פיסטוקים, שמן זית, 
תימין, שלג פטה ופלוט 

צזיקי מזרח תיכוני 57 

סלט פפאיה בוסר, קולורבי, וניגרט 
תאילנדי, בוטנים, עלי חרדל, יוגורט 

יוזו, פלחי פומלה, צ'יפס קוקוס, 
נענע, ג׳ינגר ובזיליקום
תוספת טונה אדומה  18

סיפור של שורשי חורף 64

ירקות שורש צלויים: סלק, גזר, לפת 
ויניגרט סויה בלסמי, גבינת המאירי, 

פאנקו אגוזי לוז, בזיל תאילנדי, 
חמציץ ואבקת לימון פרסי 

הקצב מסן ז’רמן 87

טרטר סינטה, איולי קוניאק, קנל 
חרדל, עלי קייל, נענע, פטרוזיליה, 

צנוניות, חלמון, צלפים, אנשובי, 
דמי גלאס, 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 

אגוזי 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, סלנובה, 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 עם לחוח, סלט עלים, קשיו, 
בצל מטוגן, טחינה לבנה דמי גלאס, 

קרם חציל שחור, מתבל שעועית 
מקסיקנית, ממרח פלפלים חריפים 

יוגורט מצומצם ועלי כוסברה 

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' 

 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'  

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'  

רוסאן לוריא, גליל עליון, ישראל 20׳
מדמואזל T פואי פומה, שאטו דה טרסי, עמק הלואר, צרפת 19׳

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   
245  
290  
330 
345

450 
460  
690  
710  
750  
990  

39/180  

51/225  

270 
290

42/180  
45/205  
51/225  
53/240 

170  
180    
260 

260 

360  
380  
410  
460  
520  
610  
790

620  
720  
1100  
780

950

2200  
3800  




