
דלעת אפויה  דלעת באפייה איטית, טחינה גולמית, סילאן וגרעיני חמנייה. מוגש עם ברוסקטה זעתר   44

סביצ׳ה טונה  טונה אדומה, תפוח עץ, בזיליקום, בצל ירוק, בצל סגול, פלפל חריף ואיולי. מוגש על לחם לבן קלוי   56

שרימפס בחמאה ושום עגבניות שרי וציר ירקות. מוגש עם פרוסת פוקאצ׳ה ביתית   48

ברוסקטה רוסטביף שייטל, עגבניה, ארוגולה, איולי וחרדל על פרוסת פוקאצ'ה קלויה   56

מרק בשרי / צמחוני או טבעוני מוגש עם לחם     44/56       

שניצל ופירה שלישיית שניצלים. מוגש עם פירה  תוספת פירה פטריות וחלמון  10+

שניצל עוף ............. 66      שניצל עוף בציפוי פרמז׳ן ............ 68      שניצל עגל ............. 74     שניצל עגל בציפוי פרמז׳ן    78

חזה עוף על הגריל עם צ‘ימיצ‘ורי. מוגש עם פירה   74

כבדי עוף בחמאת בצלים על הגריל, ציר בקר ויין אדום. מוגש עם פירה   69 

הנקניקיות של אלן שלוש נקניקיות בעבודת יד, על הגריל. מוגש עם כרוב כבוש ופירה   79

שרימפס בחמאת צ׳ילי  זוקיני וארוגולה. מוגש עם אורז   78

פילה בקר ברוטב ג׳ק דניאלס 220 ג׳ טבעות פילה ברוטב שמנת פטריות וג׳ק דניאלס. מוגש עם פירה   126

שורט ריבס שפונדרה על העצם, ציר בקר, ריבה. מוגש עם פירה   115

       קולסלאו אגוזים סלט כרוב וגזר במיונז עם אגוזים מקורמלים | סלט אישי חסה, ארוגולה, עגבניות שרי ובצל סגול בשמן זית ולימון 
        האש בראונס תפוח אדמה ובצל מקורמל מוקפצים בחמאה | פירה תפו"א חלב, חמאה וחרדל

       צ'יפס | אורז עגול

62 פטוצ'יני חדש-ישן  קרם עגבניות, שרי, קלמטה, אורגנו ובזיליקום  

ניוקי צ׳דר רוזה ניוקי תפו"א, רוטב עגבניות ושמנת   52
תוספת חזה עוף - 18

66 טורטליני גבינת עיזים אספרגוס, ברוקולי, טימין, שום, שמן זית וגילופי פרמז'ן  

74 ספגטי שרימפס  בחמאת לימון, שום, צ׳ילי, ארוגולה ופרמז׳ן  

84 פטוצ'יני פילה בקר  ברוקולי, בזיליקום וחמאת צ׳ילי  

68 ספגטי עוף ראגו עוף וכרישה, שמנת, פרמז׳ן ובצל ירוק  

סלט ציונה עגבנייה, מלפפון, פלפל אדום, קולורבי, בצל סגול, זיתים, אורגנו טרי וגבינת פטה. מוגש עם לחם    54

סלט ירוק וטוסטוני צ׳דר חסה, ארוגולה, מלפפון, בזיליקום, נענע, פטרוזיליה, בצל סגול, פרמז׳ן, שקדים קלויים, 
58 . שמן זית, לימון וטוסטים קטנים של צ׳דר  

סלט ארטישוק וזוקיני ארטישוק וארוגולה מוקפצים בשמן זית על סלט של זוקיני, עגבניות שרי, 
בצל סגול וחסה, גרעיני חמנייה וגבינת פטה, באיולי שמנת חמוצה. מוגש עם פרוסת פוקאצ׳ה ביתית   63

סחבי חזה עוף/שרימפס על סלט קצוץ ובורגול. מוגש עם טחינה לבנה וצ׳ימיצ׳ורי תוספת ביצה קשה 6+   קטן | גדול  72/59

סלט קיץ חזה עוף על הגריל, חסה, ארוגולה, בצל סגול, פירות העונה, אגוזים מקורמלים, פרמז׳ן וויניגרט הדרים   68

קיסר טונה טונה אדומה צרובה, ביצה עלומה, חסה, בצל סגול, פרמז׳ן, שקדים, מקלות לחם ורוטב קיסר   68

 54 בוקר קיבוץ . 
מקושקשת, סלט ירקות, קוטג׳, 
טוסט גבינה צהובה וקורנפלקס

58 בוקר אנגלי  
נקניקיה אירית, תפוח אדמה, פטריות ועגבנייה 

מוקפצים בחמאה, שתי ביצי עין ולחם קלוי

56 שקשוקה   
שתי ביצים, עגבניות, פלפל חריף ושום

תוספת מרגז 12. מוגש עם לחם

56 פרנץ׳ טוסט  
חלה מתוקה, סלט פירות, קרם פרש, מייפל וריבה

56 פנקייק יהושע  
סלט פירות, קרם פרש, אגוזים מקורמלים 

מייפל וריבה

טוסטים
בלחם לבן. מוגש עם מיני סלט חסה

הטוסט של רעותי.  46 
גבינה צהובה, חמאה, פטריות, עגבנייה ובזיליקום

טוסט צ'דר   48
גבינת צ'דר, בצל סגול וזיתי קלמטה

טוסט אמנטל  52
גבינת אמנטל, פפרוני עגל וביצה עין

טבחים   46
קסטן דגנים, חביתה, מיונז, מלפפון חמוץ ועגבנייה 

מוגש עם קולסלואו אגוזים 
תוספת קראנץ׳ פפרוני 5+

רוסטביף   58
קסטן דגנים, רוסטביף שייטל, חסה, עגבנייה, בצל סגול, 

איולי וחרדל, מוגש עם מיני סלט חסה

הרמנ׳ס פסטרמי   58
קסטן לבן, פסטרמה הום מייד, חמוצים, חסה

ורוטב קיסר )אנשובי(, מוגש עם צ׳יפס ואיולי

ות
ספ

תו

המבורגר יהושע * 180 ג׳ , אסאדו מעושן, חמאת עגבניות חריפות, חסה, בצל ואיולי. מוגש עם צ'יפס ביצת עין / צ׳דר / גבינת אמנטל 7+    69

המבורגר Beyond Meat *       המבורגר טבעוני מחלבון אפונה, חסה, עגבניה ובצל סגול. מוגש עם צ'יפס     69    

שניצל בלחמניה  שניצל עוף, טבסקו, חסה, בצל, עגבניה ואיולי בלחמניית המבורגר. מוגש עם קולסלאו אגוזים  58

58 סנדוויץ' עוף ואמנטל *  חזה עוף קצוץ בתבשיל בצלים, פלפל חריף, שמנת ואמנטל, בלחמניה חמה. מוגש עם קולסלאו אגוזים  

  65 פילי סטייק סנדוויץ' * 120 ג' פרוסות אנטרקוט צרובות, פלפל ירוק, בצל מטוגן, גבינת צ'דר ומיונז, בלחמניה חמה. מוגש עם האש בראונס  

בוקר

 טבעוני     חריף

*אופציה ללא גלוטן

כריכים


