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28/110יין לבן - שרדונה התססה פראית, 2018

30סנרגייה

28/110
יין אדום - קברנה סובניון

התססה פראית, 2017
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₪ 36
קסדיה של ירקות צלויים עם צ'דר - קסדיה של ירקות צלויים עם צ'דר - טוסט טורטייה עם ממרח פסטו, פלפלים קלויים,

בצל צלוי, שום קונפי, עגבנייה צלויה וצ'דר. מוגש עם סלט קטן

₪ 36 מרק היום מרק היום 

₪ 47
ברד פודינג מלוח עם תרד וגבינת עיזים - ברד פודינג מלוח עם תרד וגבינת עיזים - קוביות לחם קסטן קלויות מושרות בקרם רויאל קוביות לחם קסטן קלויות מושרות בקרם רויאל 

ואפויות בתנור עם תבשיל בצל, תרד וגבינת עיזיםואפויות בתנור עם תבשיל בצל, תרד וגבינת עיזים

₪ 67
בוראטה של עגבניות צלויות וארטישוק - בוראטה של עגבניות צלויות וארטישוק - גבינת בוראטה עם עגבניות צלויות בתנור, גבינת בוראטה עם עגבניות צלויות בתנור, 

ארטישוק רומאי וזיתי קלמטה, מתובלים בבלסמי מיושן ושמן זיתארטישוק רומאי וזיתי קלמטה, מתובלים בבלסמי מיושן ושמן זית

₪ 42
סלט של גרגרי חומוס, ביצה ווינגריט טחינה - סלט של גרגרי חומוס, ביצה ווינגריט טחינה - סלט חסות ועשבי תיבול, גרגרי חומוס סלט חסות ועשבי תיבול, גרגרי חומוס 

מבושלים ועגבניות שרי, מתובל בוינגרט חומץ בן יין וטחינה, מוגש עם ביצה חצי קשהמבושלים ועגבניות שרי, מתובל בוינגרט חומץ בן יין וטחינה, מוגש עם ביצה חצי קשה

₪ 34 סלקים וקולורבי צלויים עם כדורי לבנה - סלקים וקולורבי צלויים עם כדורי לבנה - מתובלים בבלסמי מיושן ושמן זיתמתובלים בבלסמי מיושן ושמן זית

דלעת תאילנדית צלויה עם טבולה חיטה - דלעת תאילנדית צלויה עם טבולה חיטה - פלח דלעת צלויה בתנור עם סלט של חיטה, פלח דלעת צלויה בתנור עם סלט של חיטה, 
48 ₪פטרוזיליה, כוסברה, נענע, גרעיני דלעת, חמוציות, סילאן, שמן זית ולימוןפטרוזיליה, כוסברה, נענע, גרעיני דלעת, חמוציות, סילאן, שמן זית ולימון

פאבה עם פטריות פורטובלו - פאבה עם פטריות פורטובלו - ממרח אפונה צהובה עם פטריות פורטובלו מוקפצותממרח אפונה צהובה עם פטריות פורטובלו מוקפצות
34 ₪בשמן זית, שום וצ'יליבשמן זית, שום וצ'ילי

פרנץ טוסט - פרנץ טוסט - לחם קסטן מושרה בקרם רויאל ומטוגן בחמאה,לחם קסטן מושרה בקרם רויאל ומטוגן בחמאה,
44 ₪מוגש עם סלט פירות וקרם פרשמוגש עם סלט פירות וקרם פרש

ניוקי פרובנסל - ניוקי פרובנסל - ניוקי ברוטב עגבניות שרי אדומות וצהובות צרובות, זיתי קלמטה, ניוקי ברוטב עגבניות שרי אדומות וצהובות צרובות, זיתי קלמטה, 
59 ₪עלי בזיליקום ויין לבןעלי בזיליקום ויין לבן

פריקי וחזה עוף - פריקי וחזה עוף - פריקי עם ירקות שורש, פטריות, עלי תרד, נתחי עוףפריקי עם ירקות שורש, פטריות, עלי תרד, נתחי עוף / ללא עוף
55/65 ₪ עם טחינה גולמית ושקדים עם טחינה גולמית ושקדים

פיצה ארטישוק ובולגרית - פיצה ארטישוק ובולגרית - פיצה ברוטב עגבניות , גבינת מוצרלה ופרמז'ן
50 ₪ותוספת ארטישוק ובולגרית

63 ₪רביולי בטטה - רביולי בטטה - רביולי בטטה ברוטב נפוליטנה / רוזה / שמנת / שמנת פסטו

פיש אנד ציפס - פיש אנד ציפס - פיש &צ׳יפס - נתחי דג בציפוי פריך, פוטטוס מתובלים מוגש עם
51 ₪ספייסי מיונז ורוטב בזיליקום לימוני

60 ₪קנלוני פטריות - קנלוני פטריות - קנלוני פטריות רוטב שמנת, עלי תרד, שום, אגוז מוסקט ופרמז'ןקנלוני פטריות רוטב שמנת, עלי תרד, שום, אגוז מוסקט ופרמז'ן

59 ₪לזניה תרד וריקוטה - לזניה תרד וריקוטה - לזניה במילוי עלי תרד וגבינות ברוטב עגבניות ושמנתלזניה במילוי עלי תרד וגבינות ברוטב עגבניות ושמנת


