פתיחה

FULL HOUSE

נגיעות כרובית
חציל שרוף
קרפצ'יו בקר
פורטו דג ים
לחם הבית

לבשי ,שום ,טחינה 'הר ברכה'
נגיעות כרובית מטוגנת טחינה 'הר ברכה',
ביצה קשה ,שיפקה וכוסברה
חציל שרוף באש גלויה ,קרם חציל לבן ,עגבניות מגורדות
טחינה ,פטה ,כוסברה ופלפל חריף
ארטישוק איטלקי זיתים ,עגבניות שרי,
בזיליקום וגבינת עזים
טרטר סלומון על ציזיקי מסקרפונה שערות בצל ירוק
ושקדים קלויים
בוראטה על חלה קלויה ,בצל ירוק וסגול ,עגבניות מגורדות,
פלפל חריף ,פיסטוקים ובלסמי
פורטו סביצ'ה מוסר ים ,בצל סגול ,בצל ירוק ,אבוקדו,
ופלפל חריף
ריזוטו פטריות יער שימאגי פורטבלו ושמפיניון פרמז'ן רג'יאנו
סלט רודוס גבינת פטה ירקות שוק שמן זית זעתר וזיתי קלמטה
סלט פנצ'נלה מוצרלה ,פלפלים קלויים ,שרי מקורמל ,בצל ירוק
וסגול ,מלפפון ,צנון ,נענע ,בזיליקום ובלסמי
ברולה בושה אייסברג ,בצל סגול ,פירות העונה ,גבינת בושה
מקורמלת ,פקאן מלוח ושקדים
קרפצ'יו בקר אורוגולה ,פלפל חריף ,שמן זית בלסמיקו ושקדים
קלויים/פרמזן
אסאדו מפורק בבישול ארוך ,ביצת עין ,בצל ירוק ,חסה
ואיולי סרירצ'ה על חלה שרופה
סלט חזה עוף כרוב לבן וסגול,מלפפון ,נבטים ,בטטה קריספי,
וינגרט חמאת בוטנים ,ופיצוחים

עקריות

אינגליש פיש&צ'יפס
לברק שלם פרוס עם פוטטוס

המבורגר

בצל חרוך ,עגבנייה וחסה 82
ביצת עין צ'דר

טורטליני במלית חצילים וגבינות ,עגבניות שרי ,שמנת ופרמז'ן רג'יאנו
לינגווני בר ים תרד ,אספרגוס ,בצל ירוק ,פטריות פורטובלו וצ'ילי
ניוקי פטריות יער ,פורטובלו ,שמפיניון ,ושימאגי בחמאה שום שמנת פרמז'ן ובזיליקום
פפרדלה אסאדו מפורק אפונת ירוקה ,בצל ירוק ,ברוקולי ,בצל לבן חרוך ,צ'ילי וסרירצ'ה אדום חריף
פטוצ'יני דונאדוני סלומון ,בטטה ,שמנת ,שום ,חמאה ועירית
פילה לברק בפלנצ'ה על קרם תירס ,אספרגוס ,פטריות יער בחמאה ושום
עידן הדייג לברק שלם בתנור ,שרי ,ארטישוק ,חמאה ,יין לבן ,שום ,עשבי תיבול ותפו"א אפוי
פילה סלומון עם קרם חרדל ,על פירה חלבי ,פרנו ,תפוזים ,וברוקולי מוקפץ בחמאה
פילה מוסר ים על תפו"א אפוי ,תרד ,מיקס ירוקים ,יין לבן ,שום ושקדים בחמאה
שניצל וצ'יפס אמריקאי דק
סטייק אנטריקוט  300גר' ותפו"א אפוי

קומבו מעדנייה
לחם הבית
קונפי שום
זיתי קלמטה
ארטישוק קרצ'ופי
טחינה 'הר ברכה'
גבינת פטה
מוצרלה בופאלו
איקרה
גבינת בושה

