
ראשונות
₪ 27 פוקאצ׳ה עם מטבלים   

₪ 36 אצבעות בטטה עם איולי אוסליבן  

 קרפצ׳יו פילה בקר
₪ 58 שמן זית ישראלי, צ׳ילי, צנונית, אורוגולה, בלסמי מצומצם, קונפי שום  

₪ 56 כנפיים טקסס ברוטב צ׳ילי מתוק  

 חציל בגריל עם סלסת עגבניות,
₪ 42 טחינה ירוקה, צ'ילי, צנונית  

₪ 52  סלט שוק קליל ומגניב מגוון ירקות העונה  
תוספת חזה עוף על הגריל בעשבי תיבול - 15 ₪ 

 סלט ירוק תערובת חסות, אורוגולה, בצל ירוק, בוטנים מטוגנים,
₪ 46  חמוציות, פרי העונה בויניגרט נענע  

תוספת חזה עוף על הגריל בעשבי תיבול - 15 ₪

₪ 64 סלט קיסר חסה ערבית ברוטב קיסר, קרוטונים, מוגש עם חזה עוף  

 מיקס עגבניות עגבניות שרי, עגבניות מיובשות,
₪ 56 רוקט, זיתי קלמטה, פקאן, צנונית ובצל סגול בוינגרט בלסמי.  

בצלחת
₪ 66 שניצל ענק צ׳יפס / תפו״א שבור  

 נקניקיות בלפאסט
₪ 72 נקניקיות עגל, תפו״א שבור, חלת בצל, חרדל, חלפיניו וכרוב כבוש  

 אנטריקוט אנגוס צרוב על הגריל
₪ 138 ברוטב יין אדום, תפו״א שבור וסלט ירוק  

 מיקס גריל
 אנטריקוט מובחר במידת צלייה לבחירתכם, זוג נקנקיות וזוג פרגיות

 ברוטב עשבי תיבול, רוטב יין אדום לצד סלט פרשי.
₪ 240 תוספת לבחירה: תפו״א / צ׳יפס / צ׳יפס בטטה  

כריכים
 אסדו מפורק בלחם של סבתא:

₪ 68 ברוטב BBQ ביתי בצל טמפורה, חלפניו, צנונית, צ׳ימיצ׳ורי  

 חלה של סבתא:
₪ 68 חלה, שניצל, טחינה, מטבוחה, עלים ירוקים וחצילים מטוגנים  

 כריך פורטובלו 
₪ 59  חסה עגבנייה בצל וממרח עגבניות מיובשות  

₪ 59        200g המבורגר 
ההמבורגר מוגש עם חסה, עגבניה, בצל ומלפפון חמוץ

₪ 15 תוספת צ׳יפס  

אואוסליבן אואו להישאר בבית...

ליד הבירהתפריט
₪ 38 צ׳יפס ואיולי אוסליבן  
₪ 36 אדממה 
₪ 18 זיתים 



קינוחים

 טארט פיסטוק לימון פרווה
₪ 46 קריספי פייטה פיסטוק ושוקולד לבן קרמו לימון, קרם שנטילי וניל.  

 עיגול נמסיס
 עוגת שוקולד ביתית עשירה ונימוחה מאוד,

₪ 48 העשויה ללא קמח ומלאה בשוקולד מוגש בליווי רוטב קרמל מלוח  

 קינוח ג'נדויה
 שכבת פייטה אגוזי לוז קראנצית, קרמו שוקולד ג'נדויה,

₪ 48 ציפוי גלסאז קרמל וטוויל תחרה מוזהב  

 קוקילידה ללא גלוטן:
₪ 45 שתי עוגיות מרנג עם גלידה פרווה ותוספת שוקולד  

 צ׳ורוס:
₪ 45 הסופגניות של דרום אמריקה לצד רוטב קרמל מלוח וגלידה פרווה  

יינות אדומים
₪ 36/132 Jerusalem winery מרלו 
₪ 36/132 Jerusalem winery קברנה-שירז 
₪ 56/210 יתיר הר עמשא 2018 

₪ 42/156 vats 4 יקבי כרמל 2019 
₪ 48/162 Tzuba מרלו 

₪ 280 Metzuda 2018 בקבוק	

יינות לבנים
₪ 36/132  Jerusalem winery גוורצטרמינר

₪ 32/140  Jerusalem winery סוביניון בלאן

יינות מבעבעים
₪ 32/122 למברוסקו רוזה - איטליה 

₪ 32/122  roger d'anoia קאווה

ליד הבירה
₪ 38 צ׳יפס ואיולי אוסליבן  
₪ 36 אדממה 
₪ 18 זיתים 

קוקטיילים קלאסיים
 מרגריטה/דקירי בטעמים           45 ₪
מוחיטו                                    45 ₪

קפיריניה                                 45 ₪

קוסמופוליטן                            45 ₪

אורגזמה                                 45 ₪

פאשיין                                    48 ₪



 צ׳ייסרים במבצע בקניית
בירה מהחבית

15צ'יסר וויסקי / וודקה הבית
17צ'ייסר ייגרמייסטר

12צ'יסר ערק
18באד אפל

12צ'יסר פידג' בטעמים
18צ'יסר קוורבו גולד

26צ'יסר ואן-גוך
מגש 5 צ'ייסרים ב-66 ₪ - שאל את המלצר

בירות מהחבית

משקאות קלים

קולה | דיאט קולה | זירו | ספרייט 
ספרייט זירו

15

12סודה | מים מינרלים | ענבים

14תפוזים | לימונדה | אשכולית אדומה

נהג תורן
29קרלסברג 0% ללא אלכוהול

18מאלט בירה שחורה
35ווירג׳ין מוחיטו

29אייס פסיפלורה ולימונענע גרוס

בירות בקבוק

בלגיה
38דובל 8.5%

42מרדסו 10%
29סאמרסבי 4.5%

38מק/לה שוף 8.5%
38קסטיל רוז' 8% 

סקוטלנד
32דאורה )ללא גלוטן( 5.4% 

הולנד
29הייניקן 4.9%

גרמניה
29בקס 5% 

מקסיקו
31קורונה 4.6%

ישראל
27גולדסטאר 4.9%

29גולדסטאר אנפילטרד 4.9%

32מוסקו פילזנר

IPA 32מוסקו

32מוסקו חיטה

32מוסקו אדומה

שתייה חמה
12אספרסו קצר/ארוך 

14אספרסו כפול
14אספרסו כפול וארוך

14תה נענע

330cc500cc

3339גינס 4.2% )אירלנד(

3339ווינשטפן 5.4% )גרמניה(

3136קרלסברג 5%  )דנמרק(

3339שקמה 5.2% )ישראל(

3339הגיבור 5.2% )ישראל(

3136טובורג 5.2% )דנמרק(

3339לף בראון 6.5% )בלגיה(

3339לף בלונד 6.6% )בלגיה(

3541הוגרדן 4.8% )בלגיה(

3339סטלה 5.2% )בלגיה(

3339בלאנק 1664 5% )צרפת(

3339אלכסנדר 5.3% )ישראל(


