
ראשונות 
דלעת אפויה  טחינה גולמית, סילאן וגרעיני דלעת מוגש עם ברוסקטה         44

סביצ׳ה טונה  טונה אדומה, תפוח עץ, בזיליקום, בצל ירוק, בצל סגול, פלפל חריף ואיולי מוגש על לחם לבן קלוי         58

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

ברוסקטה רוסטביף שייטל, עגבניה, ארוגולה, חרדל ואיולי מוגש על פרוסת פוקאצ׳ה קלויה         58 

מרק  בשרי / צמחוני או טבעוני מוגש עם לחם         46/58

אוכל
שניצל ופירה שלישיית שניצלים מוגש עם פירה  

שניצל עוף.......66  שניצל עוף בציפוי פרמז׳ן.......68  שניצל עגל.......72  שניצל עגל בציפוי פרמז׳ן.......78  

חזה עוף על הגריל עם פסטו כוסברה מוגש עם פירה         70

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 ואורוגולה מוגש עם אורז         78

ווג׳י בול  כרוב סגול מוחמץ, בטטה צלויה, ירוקים מוקפצים, גרעיני דלעת ושומשום שחור 
מוגש עם ויניגרט שומשום תוספת סלמון 38+ / טונה אדומה 28+         66

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

שורט ריבס שפונדרה על העצם, ציר בקר וריבה מוגש עם פירה         122

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

ניוקי צ׳דר רוזה ניוקי תפו"א, רוטב עגבניות ושמנת תוספת חזה עוף 18+         55

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

ספגטי שרימפס  בחמאת לימון, שום, צ׳ילי, אורוגולה ופרמז׳ן         77

פטוצ׳יני פילה בקר  ברוקולי וחמאת צ׳ילי         88

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

אורז | צ׳יפס

בוקר
שקשוקה          56

שתי ביצים, עגבניות, פלפל חריף, בצל ושום 
מוגש עם לחם תוספת מרגז 12+

שקשוקה טבעונית         56
פטריות, זוקיני, עגבניות, פלפל חריף, בצל ושום 

מוגש עם לחם

בוקר קיבוץ         54
מקושקשת, סלט קצוץ, קוטג׳, קורנפלקס וטוסט גבינה צהובה

בוקר אנגלי         58
נקניקיה אירית, תפוח אדמה, פטריות ועגבנייה 

מוקפצים בחמאה, שתי ביצי עין מוגש עם קסטן לבן קלוי

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

פנקייק יהושע         56
סלט פירות, קרם פרש, אגוזים מקורמלים ומייפל

טוסטים
בקסטן 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 וביצת עין 

כריכים
קלאב טבחים         46

קסטן דגנים, חביתה, מיונז, מלפפון חמוץ ועגבנייה 
מוגש עם קולסלאו אגוזים תוספת קראנץ׳ פפרוני 5+

קלאב 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 ומיונז

דיינר 
המבורגר יהושע 180 גרם, אסאדו מעושן, ״חמאת עגבניות״, חסה, בצל ואיולי מוגש עם צ׳יפס תוספת ביצת עין / צ׳דר / אמנטל 7+        69

המבורגר Beyond Meat  המבורגר טבעוני מחלבון אפונה, חסה, בצל סגול ו״חמאת עגבניות״ מוגש עם צ'יפס         69   

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

פילי סטייק סנדוויץ' 120 גרם פרוסות אנטריקוט צרובות, פלפל ירוק, בצל מטוגן, גבינת צ׳דר ומיונז, בלחמניה מוגש עם האש בראונס      65 

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

סלט ירוק וטוסטוני צ׳דר חסה, אורוגולה, מלפפון, בזיליקום, נענע, 
בצל סגול, פרמז׳ן, שקדים קלויים, שמן זית, לימון וטוסטונים קטנים של צ׳דר          58

סלט ארטישוק וזוקיני ארטישוק ואורוגולה מוקפצים בשמן זית, על סלט של זוקיני, 
עגבניות שרי, בצל סגול, חסה, גרעיני דלעת וגבינת פטה, באיולי שמנת חמוצה מוגש עם פרוסת פוקאצ׳ה ביתית         65

סחבי קטן | גדול חזה עוף / שרימפס על סלט קצוץ, עשבי תיבול ובורגול מוגש עם טחינה ופסטו כוסברה תוספת ביצה קשה 6+        79/59

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

קיסר טונה אדומה צרובה / פסטרמה הום מייד, ביצה רכה, חסה, בצל סגול, פרמז׳ן, קרוטונים ורוטב קיסר )אנשובי(      68

 - טבעוני / אופציה לטבעוני

ות
ספ

תו



סלט זוקיני רוקט, בצל סגול, פרמז׳ן ושקדים, ברוטב איולי שמנת חמוצה

דלעת אפויה  טחינה גולמית, סילאן וגרעיני דלעת מוגש עם ברוסקטה 

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

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

ברוסקטה רוסטביף שייטל, עגבנייה, ארוגולה, איולי וחרדל מוגש על פרוסת פוקטצ׳ה קלויה

מרק בשרי / צמחוני או טבעוני

בוחרים מהתפריט הגדול מנה עיקרית*,
)סלטים / פסטות / דיינר / אוכל( 

למחיר המנה מוסיפים 18& 
ומקבלים מנה ראשונה מתפריט זה
+ שתייה קלה / חמה / בירה קטנה.
יין מהחבית / מבעבע בתוספת 10&

*למעט סחבי קטן

ראשון עד חמישי | 12:00-17:00 | בתוספת 18&

מיץ גזר / תפוח סחוט וטרי )עד 19:00(   18
תפוז / אשכוליות / לימונדה   14
לימונענע גרוס )עד 19:00(   24
לימונעארק גרוס )עד 19:00(   34

קוקה קולה / פפסי מקס   14
7UP / דיאט   14

מים מינרלים   11
סן פלגרינו   28/13
סודה מהברז   10
סיידר הגליל צלול / מוגז   14
נשר מאלט   14
מי טוניק / למון טוניק / ג׳ינג׳ר אייל    14

מהחבית

אספרסו קצר / ארוך       10
אספרסו כפול   13
מקיאטו קצר / כפול    14/11
אמריקנו קטן / גדול       13/11
׳שוקי׳ - קורטאדו    11
הפוך קטן / גדול    16/13
תה / תה חורף / תה חליטה    14/16/12
נס על חלב    17
קפה שחור    10
שוקו שוקולד חם    18
מוקה    18 
סיידר חם / אלכוהולי עם תפוחי עץ וקינמון    28/18
תה קר עם נענע, לימון ומקל קינמון    14
אמריקנו קר    14
קפה קר    17

* תוספת גלידה  8+

משהו לשתות
מהמכונה

מהמסחטה

מהמקרר

שפירא אייל / סטאוט    30
הרצל IPA וזה    32
לף בראון    28
סטלה      25
קורונה     30
 קסטיל רוז’    36

הסיידר של חמוטל ותומר   סיידר אלכוהולי ללא גלוטן
תפוחים יבש/חצי יבש            30
אגסים     30

גולדסטאר    27/22/19
הייניקן    33/26/20
פאולנר    33/26/20

קטנה/שליש/חצי

מהבקבוק


