
ַיִין

יין חזק ובעל נוכחות
מלא, עשיר בטעמים, בעל סיומת ארוכה ומורכבת

שירז ”קיסריה“

בקבּוק / כֹוס

סובניון בלאן
אלגנטי וקליל. עשיר בטעמים מעודנים וניחוח הדרים

₪31/105

₪31/107
טעמי פרי אקזוטי, ניחוח אפרסק, סיומת מרעננת ונעימה

פינו גרי

₪31/107
ניחוח עדין של פרי טרופי וצבעו זהוב עמוק.

התיישן 6 חודשים בחביות צרפתיות 

שנין בלאן

₪31/105
ורוד ומענג. ריחות ורדים, תות שדה ופלפל שחור

רוזה זינפנדל

₪31/107
100% קברנה סובניון קלאסי, פירותי ועשיר

רּוג‘ּום 91 

₪33/122
בלנד שעיקרו פינוטאז‘

יין לא שגרתי, עשיר ומורכב בעל חומציות ארוכה ומאוזנת

4 עונות פינֹוטאז‘

₪44/178

100% קברנה סובניון מחלקת כרם מואיסה
יין מורכב ועשיר בטעמי פרי, מומלץ ליישון ארוך טווח

 Single Vineyard  ₪255מואיסה

₪27/95
יין קל ורענן. בעל חומציות לימונית ארוכה ונעימה

קולמבר צרפתי



מאפים ּומתּוקים

מאפה מלוח
מאפה שמרים אישי במילוי משתנה. מוגש עם זיתים

DD מאפה
מאפה שמרים אישי במילוי משתנה.

מוגש עם זיתים וממרח כוסברה, ותוספת לבחירה: גבינת עיזים/דג כבוש

מאפה מתוק

צלחת עוגיות
צלחת טראפלס

מבחר טרי ומשתנה

₪18

₪32

₪16/18

₪21

₪21

שִתיה

תפוחים/ תפוחים פסיפלורה/ רימונים
₪21/25מיץ ”קשת“

₪11/22סאן פלגרינו

₪13סיידר קר

₪17קפה קר

₪13סיידר חם

₪19סיידר חם עם יין

₪8/11אספרסו

₪13/16הפוך

₪11/14מקיאטו

₪8/11אמריקנו

₪16צ‘אי

 ₪9/19תה עלים



גבינות ְוַטאפאסים

מגש גבינות
5 סוגי גבינות עזים ובקר

סלסלת  כוסברה,  וממרח  חרפרפה  עגבניות  ריבת  כבושים,  לימונים  ממרח  עם  מוגש 
לחמים וקרקרים.

*תוספת גבינה ₪7 תוספת ממרח  ₪5

שרי צבעוניות
קרוטונים, קונפי עגבניות, בצל סגול, נענע, פטרוזיליה, בזיליקום וגבינת טום

סלט שומר והדרים
שומר, פלחי הדרים ושקדים פרוסים

קרפצ‘יו קולורבי
קולורבי, תפוח גרנד סמית וגבינה צ'רקסית עם זעתר

בורי כבוש
שמנת פרג, צנונית, פטרוזיליה, פלפל חריף וזרעי עגבניות

ג'יבנה צרובה
אגס בתבלינים ויין וגבינת ג'יבנה צרובה

ברזאולה
אפרסמון, רוקט, איולי מעושן, בצל סגול, צ'ילי ופיסטוק

בשר מפורק
צ'אטני תפוחים, טוסטונים בצל וכוסברה

סלמון כבוש בסלק
רוטב שמיר וחרדל, קרם שמנת ומלפפון

₪85

ארוחת יקב
2 כוסות מרק, 2 טאפאסים לבחירה, מגש גבינות,

2 כוסות יין / בקבוק (סובניון בלאן/ שנין בלאן/ קברנה רוג'ום 91)

₪257/293

₪34/38/42טאפאס 

₪48סלט ירוק
₪18/37מרק קערה/כוס

₪12סלסלת לחם וקרקרים

₪142מגש+ 2 כוסות יין (סובניון בלאן/ שנין בלאן/ קברנה רוג'ום 91)

₪179מגש+ בקבוק יין (סובניון בלאן/ שנין בלאן/ קברנה רוג'ום 91)


