
 מסביב לעולם
בחירה של 3 מתוך היינות הבאים: 55 ש”ח 

גרנד אסטייטס שרדונה קולומביה קרסט, ארה”ב )90 מ”ל(
שנין בלאן דאגלס גרין, דרום אפריקה)90 מ”ל(

גרנד אסטייטס קברנה קולומביה קרסט, ארה”ב ) 90 מ”ל(
מרלו דאגלס גרין, דרום אפריקה )90 מ”ל(

בעקבות יקבי ישראל
בחירה של 3 יינות מתוך היינות 

הבאים: 65 ש”ח 
שרדונה פרי ראן,יקב סגל )90 מ”ל(
BETA ריזלינג, יקב ברקן ) 90 מ”ל(

רוזה וין גרי,יקב ברקן) 90 מ”ל(
מרלו Free Run, יקב סגל ) 90 מ”ל(

קברנה Free Run, יקב סגל ) 90 מ”ל(

 ניחוח טוסקנה
  בחירה של 3 מתוך היינות הבאים:

 55 ש”ח 
פינו גריג’יו פאריני,איטליה )90 מ”ל(

רוזה צ’פרסטו,יקב אנטינורי איטליה ) 90 מ”ל(
לאונרדו קיאנטי,איטליה )90 מ”ל(

ברדולינו,מונטה זובו, ונטו איטליה )90 מ”ל(

על מנת לייצר בקבוק יין אחד, 
יש לסחוט 625 ענבים.

פינו נואר וקברנה סוביניון הינם זני הענבים האדומים הנחשבים 
לטובים ביותר.

בעולם ישנם 9000 
זני ענבים.

איטליה צרפת וספרד לבדן מייצרות 
כמחצית מכמות היין בעולם

טיפות היין הנשארות על הדופן הפנימי של כוס היין לאחר 
גלגול היין בכוס, נקראות :דמעות היין או רגליים.

בישראל מייצרים מידי 
שנה 30 מיליון ליטר יין.

לוקסמבורג היא המדינה בה צריכת היין 
הגבוהה ביותר בעולם.

הצריכה של יין בישראל לא השתנתה ב-5 השנים 
האחרונות. אנחנו כנראה שותים בין 4.5 ל 6 ליטר יין 

בשנה ממוצע לנפש

לנשים יש יותר בלוטות טעם על הלשון 
מגברים ולכן הן אנינות טעם יותר

שרדונה הוא זן הענבים 
הלבן הנחשב לטוב ביותר.

מבעבע:
120 ש”ח   30 ש”ח        למברוסקו אדום    
120 ש”ח  30 ש”ח        למברוסקו רוזה  
120 ש”ח 34 ש”ח        קאווה לבן            
50 ש”ח  פרוסקו אקסטרא דריי בקבוק 0.200 מ”ל  

יינות לבנים:
150 ש”ח   38 ש”ח         שרדונה Free Run, יקב סגל ישראל                            
152 ש”ח  שרדונה התססה פראית, יקב סגל ישראל                                        
140 ש”ח  שרדונה פינקה לאס מוראס, ארגנטינה                                             
155 ש”ח  40 ש”ח         גרנד אסטייטס שרדונה קולומביה קרסטת, ארה”ב    
185 ש”ח  45 ש”ח         BETA קולומבר, יקב ברקן ישראל                            
150 ש”ח  קוט דה גסקון-קולומבאר אליזבת, צרפת                                           
180 ש”ח  44 ש”ח          BETA ריזלינג, יקב ברקן ישראל                             
155 ש”ח פורסטר ריזלינג ואכטנבורג וינצר, גרמניה                                         

145 ש”ח  גוורצטרמינר קיווי קווה, עמק הלואר צרפת                                      
180 ש”ח  BETA מראווי, יקב ברקן ישראל                                                      
140 ש”ח   36 ש”ח  פינו גריג’יו פאריני, איטליה                              
140 ש”ח  אאודה קאפ שנין בלאן, דרום אפריקה                                              
140 ש”ח  34 ש”ח         שנין בלאן דגלאס גרין, דרום אפריקה                     
220 ש”ח  סולוסולה ורמנטינו, איטליה                                                           
145 ש”ח  קיווי קווה סוביניון בלאן, צרפת                                                        
150 ש”ח לה בוקה לבן בושנדאל, דרום אפריקה                                             
225 ש”ח שאבלי )דומיין בג מאתיו( צרפת                                                      

יינות רוזה:
180 ש”ח  46 ש”ח           רוזה וין גרי, יקב ברקן ישראל                            
165 ש”ח  42 ש”ח            רוזה צ’פרסטו, יקב אנטינורי איטליה                  
155 ש”ח  רוזה קאפריס, צרפת                                                                 
195 ש”ח שאטו דה פאמפלון פרובנס צרפת                                               
150 ש”ח שאטו דה פאמפלון פרובנס צרפת  0.500 מ”ל                               

יינות אדומים:
155 ש”ח 38 ש”ח         מרלו Free Run, יקב סגל ישראל                           
150 ש”ח  37 ש”ח         דאגלס גרין מרלו, דרום אפריקה                         
155 ש”ח 38 ש”ח         קברנה Free Run, יקב סגל ישראל                      
165 ש”ח  קברנה התססה פראית, יקב סגל ישראל                                      
160 ש”ח  קברנה 14 האנדס, קולומביה ארה”ב                                          
145 ש”ח 36  ש”ח         ברדולינו מונטה זובו, ונטו איטליה                        
170 ש”ח 43 ש”ח        גרנד אסטייטס קברנה קולומוביה קרסט ארה”ב    

250 ש”ח  סירה אשכולות שלמים, יקב  סגל ישראל                                    
155 ש”ח  אלאמוס מלבק קאטנה זאפאטה, ארגנטינה                                 
175 ש”ח   46 ש”ח        קאטנה מלבק קאטנה זאפטה, ארגנטינה             
150 ש”ח  ריב שאק דרגלס גרין, דרום אפריקה                                         
150 ש”ח  שיראז ביץ האוס, דרום אפריקה                                                
160 ש”ח   40 ש”ח       לאונרדו קיאנטי, איטליה                                     
250 ש”ח  פינו נואר אשכולות שלמים, יקב סגל ישראל                                 
240 ש”ח  פטיט UF, יקב סגל ישראל                                                        
240 ש”ח   אלטיטוד 624, יקב ברקן ישראל                                               
150 ש”ח  אסמבלאז איתן , יקב ברקן ישראל                                             
285 ש”ח  פלאצו דלה טורה, איטליה                                                        
350 ש”ח ברברסקו קסטלו די ורדונו, איטליה                                            

בירות:
                         

30          34 גולדסטאר             
32          36 הייניקן                  

  34          38 פאולונר                

אלכוהול:
צ’ייסר 9 ש”ח גרפת הבית   

צ’ייסר 9 ש”ח  לימונצ’לו הבית   

וודקה              צייסר    מנה
38  23 אבסולוט                        
58  33 בלוגה  
57  31 אסאי ואן גוך 

רום
38  22 הוואנה 
40  23 נגריטה לבן 

ג’ין
40  24 הנדריקס 
38  22 ביפיטר 

טקילה
58  33 אביון סילבר 
38  24 מילגרו סילבר 

וויסקי
38  22 גיימסון 
50  29 גק דניאלס 
50  29 שיבאס 12 

אניס
30  18 ערק 
28  17 אוזו 

אפריטיף
32  22 מרטיני ביאנקו/רוסו/דריי 
36  22 קמפרי 
36  22 אפרול 

דג’יסטיף   
40  22 ייגרמייסטר 

ליקרים
36  22 בד אפל 
36  22 מאליבו 
39  24 מידורי 
38  24 סאוטרן קומפורט 
32  22 אמרטו 
32  22 טריפל סק 

שתיה קלה
24 סאן בנדטו 1 ליטר    
14 סאן בנדטו חצי ליטר    

/ 7UP /פפסי/פפסי מקס 
16 דאייט סבן אפ/ מירנדה    
16 ביטר למון/טוניק/ג'ינג'ר אייל   
17 סיידר צלול/מוגז    
25 סאן פלגרינו    
 16 פרייה    

בקבוק כוס   שליש  חצי      

HOMEMADE



 פוקצ'ה
לחם בסגנון דרום איטליה בליווי שמן זית, חומץ בלסמי וזיתים תוצרת הבית

ראשונות
 מרק היום

שאל את המלצר   

 פנצנלה
 עגבניות, מלפפונים, צנוניות, צלפים, בצל סגול, עלי בזיליקום, וקרוטונים

)תוספת טונה + 10 ₪, תוספת בולגרית +10 ₪(

 קפרזה
עגבניות טריות ועגבניות שרי, גבינת מוצרלה פרסקה  )18% שומן( ועלי 

בזיליקום טריים בזילוף שמן זית כתית מעולה, פסטו ובלסמי מצומצם

 סלט סיזר קרדיני
עלי חסה רומאית ברוטב קיסר קלאסי, מעוטרים בגבינת פרמז'אנו וקרוטונים 

)תוספת רצועות עוף + 25 ₪(

יין מומלץ: גוורצטרמינר קיווי קווה, עמק הלואר צרפת

 קלמארי מלנזאנה
טבעות קלמארי מוקפצות עם עגבניות מיובשות, בצל, פטרוזיליה, שום ויין לבן, 

מוגש על חציל קלוי בזילוף של רוטב יוגורט ובזיליקום

יין מומלץ: לאונרדו קיאנטי, איטליה

 פטה עוף
פטה כבדי עוף מוגש עם ריבת הבית לצד טוסטונים 

יין מומלץ: גרנד אסטייטס שרדונה קולומביה קרסטת, ארה”ב

 צלחת אנטיפסטי
2  סוגי ירקות שונים שנאפו או נצרבו עם מלח גס ושמן זית כתית, נקניק פפרוני, 

דג מעושן משתנה גבינת מוצרלה פרסקה, ארטישוק  איטלקי ופרחי צלפים

יין מומלץ: מרלו פרי ראן, יקב סגל ישראל  

 קרפצ'יו בקר
 70 גר' בקר נא בליווי שמן זית כתית, בלסמי מצומצם,

עלי אורוגולה  וגבינת פרמז'אנו

יין מומלץ: שנין בלאן דגלאס גרין, דרום אפריקה

 קרפצ'יו סלמון
בתיבול מיץ לימון, שמן זית כתית, סויה, טוביקו שחור, צנוניות ופלפל צ'ילי 

אדום

יין מומלץ: רוזה קאפריס, צרפת

 מוצרלה בורטה
ציר עגבניות שרי צהובות, עגבניות שרי, גבינת בוראטה איטלקית, שמן זית 

כתית, עלי בזיל, פסטו ובלסמי מצומצם 

יין מומלץ: קברנה פרי ראן, יקב סגל ישראל

 פלטת גבינות 

גאודה עיזים, מוצרלה מעושנת, ברי, רוקפור, קרוסטינים וריבת הבית

פיצה
 פיצה מרגריטה די סבויה

 רוטב עגבניות טריות מאיטליה, גבינת מוצרלה ועלי בזיליקום תוספות לפיצה:  
זיתים ירוקים ,פטריות טריות, אנשובי, בצל סגול, טונה, גבינת פטה. כל תוספת 

במחיר 7 ₪

 פיצה טריפונגי
 פיצה לבנה, מסקרפונה כמהין לבנות, שלושה סוגי פטריות מוקפצות,

גבינת מוצרלה, עלי ארוגולה וצ'ילי טרי

 פיצה בן עמי
 רוטב עגבניות טריות מאיטליה, פטריות , ארטישוק מחית כמהין,

גבינת מוצרלה  

 פיצה נפוליטאנית
 רוטב עגבניות טריות מאיטליה , נקניק פפרוני, בצל סגול, צ'ילי טרי וגבינת מוצרלה

הפיצה המשתנה של פאבלו  –  שאל את המלצר

 פיצה טבעונית
  רוטב עגבניות טריות מאיטליה, ארטישוק איטלקי, עגבניות צלויות

זיתי קלמטה, גבינה טבעונית ועלי בזיליקום

פסטה
 רוזה

  פסטה מסוג פנה  ברוטב חמאה, ממרח עגבניות מיובשות, שמנת,
יין לבן, שום וגבינת פרמז'אנו

 אלה אוליו פרימוורה
פסטה מסוג פנה  מוקפצת עם שמן זית, ברוקולי, שום, אפונה , פטרוזיליה, 

וצ'ילי אדום

 אלפרדו די ללו
 פטוצ'יני, פטריות מוקפצות בחמאה עם מחית כמהין שחורה,

שמנת, שום, אגוז מוסקט וגבינת פרמז'אנו

 שמנת סלמון
פסטה מסוג פנה מוקפצת במחבת עם נתחי סלמון מפורקים, חמאה, בצל 

ירוק, שמנת, גבינת פרמז'אנו וגרידת לימון

 קרבונרה
 פטוצ'יני עם בייקון, שמנת, שום, יין לבן, אגוז מוסקט, פרמז'אנו וחלמון ביצה

 ראגו בולונז
פסטה מסוג ספגטי ברוטב ראגו בקר עם גבינת פרמז'אנו

 רביולי די קאזה
 פסטה טרייה במילוי ורוטב לפי בחירת השף 

 די מארה רוזה
  פסטה מסוג פנה מוקפצת במחבת עם שרימפס, קלמארי, שום,

שמנת, ממרח עגבניות מיובשות, יין לבן ועשבי תיבול

 ניוקי פטריות וערמונים
 ניוקי מוקפץ בחמאה, פטריות, ערמונים, מחית כמהין שחורה,

שום, יין לבן וקרם פרש 

גריל
יין מומלץ: BETA קולומבר, יקב ברקן ישראל

 פילה סלמון
 צרוב על הגריל בתוספת ניוקי תפוחי אדמה ברוטב חמאה,

יין לבן, שמנת ועשבי תיבול

יין מומלץ: מרלו דגלאס גרין, דרום אפריקה 

 כבדי עוף פלנצ'ה
 כבדי עוף צרובים על הפלנצ'ה יחד עם בצל,

מוגש עם ירקות אנטיפסטי, בלסמי מצומצם וסלט אורוגולה

יין מומלץ: שאבלי )דומיין בג מאתיו( צרפת

 דניס טרי
אפוי בתנור עם עשבי תיבול ויין לבן בתוספת פסטה מסוג 

קונכיות שמוקפצות במחבת עם שמן זית, ארטישוק, עגבניות 
שרי צלויות, זיתי קלמטה שום  ופטרוזיליה

 חזה עוף על הגריל 
300 גרם חזה עוף טרי במרינדה של שמן זית,שום ועשבי 

תיבול צרובים על הגריל בתוספת תפוח אדמה אפויים עם 
שום ועשבי תיבול

יין מומלץ: שאטו דה פאמפלון פרובנס צרפת

 מיקס די מארה
 שרימפס וקלמארי צרובים על הגריל, קרם פרש, 

עריסה בייתית מוגש עם ירקות גריל

יין מומלץ: שיראז ביץ האוס,דרום אפריקה

 שייטל מינוט
פרוסות שייטל דקות צרובות על הגריל בתיבול של מלח 

ופלפל, מוגשות על סלט עלי אורוגולה, צנונית, בצל סגול, 
צ'ילי וצנוברים

יין מומלץ: ריב שאק דרגלס גרין ,דרום אפריקה

 אנטריקוט צלוי על הגריל 
300 גרם אנטריקוט בקר מיושן, צלוי על הגריל בתוספת  

פירה תפוח אדמה, סלט אורוגולה
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