יינות

יין הבית

יקבי גליל

גליל אלון
 104 / 38ש"ח
יראון
 196ש“ח

קברנה  /מרלו איטליה
 78 / 28ש"ח

סלטים

אפריטיף

צינזאנו ביאנקו  /אקסטרה דריי  /רוסו
אפרול

 22 / 13ש"ח

קמפרי

אפשרות ללא גלוטן
אפשרות לטבעוני

 36ש"ח

וודקה

ראשונות

מבעבעים
צינזאנו גראן דולצ'ה חצי יבש
 91 / 22ש"ח
צינזאנו רוזה חצי יבש
 91 / 22ש"ח
צינזאנו פרוסקו יבש
 91 / 22ש"ח
בלאן דה בלאן יקבי רמת הגולן
 198ש"ח
קה דל בורגו ספומנטה
 99ש"ח

קטל וואן

(לא כולל לחם)

 34ש"ח

פטריות ממולאות

תערובת גבינות עטופות בפנקו פסטו ועשבים ארומטיים
 52ש"ח

 34 / 18ש"ח

סמירנוף שחור

קרפצ'יו פילה בקר

 38 / 20ש"ח

לימון ,חומץ בלסמי ,שמן זית ,מלח ים ,פלפל גרוס ופרמז'ן .מוגש
עם לחם הבית
 54ש"ח

פינלנדיה
 36ש"ח

סטוליצ'ניה  /סטוליצ'ניה גולד
 41 / 36ש"ח

גריי גוס
 56ש"ח
 56ש"ח

שנאפס ארטיק מלון  /תפוח  /אפרסק

יקבי תבור

 27ש"ח

גמלא ריזלינג חצי יבש
 94 / 31ש"ח
גמלא ריזלינג בקבוק קטן
 56ש"ח
ירדן שרדונה קצרין
 192ש"ח

סוביניון בלאן אדמה
 98 / 31ש"ח
שרדונה אדמה
 98 / 31ש"ח
גוורצטרמינר אדמה
 98 / 31ש"ח
שחר
 134 / 38ש"ח

גוורצטרמינר קולומביה קרסט ארה"ב
 112ש"ח

רום

רום פאמפרו בלנקו

דון חוליו בלאנקו

קפטן מורגן ספייס

דון חוליו רפוסדו

 42 / 23ש"ח

 32 / 18ש"ח

 52 / 27ש"ח

יקבי תבור

קברנה סובניון אדמה
 98 / 31ש"ח
מרלו אדמה
 98 / 31ש"ח
סופה
 156ש"ח
להבה
 156ש"ח

יקבי רמת הגולן

גמלא השמורה קברנה מרלו
 99 / 36ש"ח
גמלא השמורה קברנה מרלו קטן
 64ש"ח
גמלא השמורה קברנה סובניון
 136ש"ח
מרלו ירדן
 176ש"ח
קברנה סובניון ירדן
 196ש"ח

קפטן מורגן בלאק
 32 / 18ש"ח

ג'ין

אניס

ערק פירוז

גורדונס

אוזו 12

טנקרי

פסטיס

טנקרי 10

 23ש"ח

 36ש"ח

מאלבק אלמוס ארגנטינה
 109 / 32ש"ח
לאונרדו קיאנטי איטליה
 112 / 34ש"ח
סרו אניון ריוחה קריאנזה ספרד
 124 / 36ש"ח

 40ש"ח

 31ש"ח

 42ש"ח

בומביי ספייר

פרנו

 38ש"ח

 42ש"ח

אבסינט

פולנטה תירס ,ראגו פטריות ,אספרגוס ,רביולי גבינות ,חמאה
ופרמזן
 48ש"ח

אמפנדס

במילוי בשר בקר ,זיתים ירוקים כמון ואורגאנו ,סלט עלים ירוקים,
סלסת עגבניות בגריל ,איולי צ'יפוטלה
 54ש"ח
חציל בשלמותו על האש עטוף בפירורי לחם ופרמזן ,טחינת לימון
כבוש ,סלט עגבניות פיקנטי ,לבנה
 48ש"ח
תוספת לחם  13ש"ח
לחמניה ללא גלוטן  15ש"ח

מרקים

מרק גולש הונגרי

מתכון הבית  30שנה ,נתחי בשר טרי ,ירקות שורש,
קימל ופפריקה הונגרית .מוגש עם לחם הבית
 57ש"ח

מרק היום

 38ש"ח

 36ש"ח

פוקצ'ות מהטאבון
פוקצ'ה אסאדו

וויסקיֿ
וויסקי אירי
בושמילס
 39 / 18ש"ח
בלאק בוש
 41 / 22ש"ח
ג'יימסון
 39ש"ח

וויסקי סקוטי

אדומים  -חו"ל

ארטישוק ,חציל ,רוטב עגבניות ,מוצרלה ,בולגרית ,תימין ,
בזיליקום בקראסט עגבניות מיובשות  ,פרמזן ופירורי לחם אפויים
בטאבון .סלט רוקט בגבינה כחולה
 48ש"ח

"שניצל" חציל

 28ש"ח

אדומים  -ישראל

ציפוי פריך ,בליווי מטבל טחינה
 42ש"ח

פולנטה ופטריות

טקילה

 28 / 19ש"ח

פרחי כרובית מטוגנים
ארטישוק קון מלנזנה

ואן גוך דאבל אספרסו  /אסאי

יקבי רמת הגולן

סלט תבלינים

 24ש"ח

סמירנוף

לבנים

מוגשים עם מקל פרמז'ן

גיי' אנד בי
 38ש"ח
ג'וני ווקר Red Label
 38ש"ח
ג'וני ווקר Black Label
 52ש"ח
ג'וני ווקר Gold Reserve
 79ש"ח
שיבאס ריגל 12
 49ש"ח

וויסקי אמריקאי
בורבון
ווילד טרקי 81
 28 / 16ש"ח
בוליט בורבון
 34 / 18ש"ח
בולט ריי
 36 / 19ש"ח

סינגל מאלט

סינגלטון 12
 44 / 24ש"ח
טליסקר סטורם
 48 / 26ש"ח

טנסי בורבון
ג'ק דניאלס
 48ש"ח

מפורק מעצם ,בצל ,עגבניות ,בצל ,רוגולה וטחינה ירוקה
 64ש"ח

פוקצ'ה מטבלים

פוקצ'ה משוחה בשמן זית ועשבי תיבול ,בליווי  3ממרחים משתנים
 42ש"ח

כריכים

מיקס עלים ,חסה ערביתֿ ,עגבניות ,מלפפונים ,פטריות ,סומק
זעתר ,אגוזים ,גרעיני חמניה ,גבינה בולגרית ,מונח על כרוכית
פריכה .רוטב תבלינים בצד
 59ש"ח

סלט פטריות חם

לקט פטריות מוקפצות בווק לוהט ,בצל ,אגוזי מלך,
רוטב טריאקי ,גבינת פטה
 62ש"ח

סלט עגבניות על לבנה

 3סוגי עגבניות שרי ,שיני שום צלויות ,עלי רוקט ,בצל אדום ,ניוקי
מטוגן ,צ'ילי חריף ,שמן זית ,לימון ועלי זעתר
 52ש"ח

סלט ארטישוק

פרוסות ארטישוק ,כוסמין ,מלפפון  ,שמפיניון ,זיתי קלמטה ,רוקט,
שקדים ,גרעיני דלעת קלויים ,פטרוזיליה ,טחינת דלעת ,לימון
כבוש וגבינה בולגרית
 56ש"ח

סלט קיסר

לבבות חסה רומית ,אייסברג ,קרוטוני תפו"א קריספי ,נתחוני חזה
עוף בפלנצ'ה ופרמזן
 62ש"ח

סלט כמו ביוון

חסה רומית ,אייסברג ,עגבניות ,מלפפון ,בצל אדום ,זיתי קלמטה,
גבינת פטה ,שמן זית ,לימון ואורגנו מיובש
 54ש"ח

פיצות מהטאבון

* אפשרות לגבינה טבעונית

מרגריטה

רוטב פומדורו ,מוצרלה בזיליקום
 62ש"ח
תוספות :זיתים/פטריות/בצל 6 :ש"ח

סביח

מטבוחה ,חצילים ,ביצה קשה ,בצל אדום ,בולגרית ,מוצרלה וטחינה.
 64ש"ח

ארטישוק

פומודורו ,פרוסות ארטישוק ,בצל בתימין ,פלפל קלוי ,זיתי קלמטה,
מוצרלה ופרמזן
 65ש"ח

פונגי

קרם פטריות ,מחית כמהין ,פטריות צלויות ,גבינת עיזים ,מוצרלה
ותרד מאודה
 66ש"ח

פיצה בולונז

ראגו בשר בקר ,בטטה צלויה בעשבי תיבול ,מוצרלה ,פרמז'ן ובצל
אדום
 69ש"ח

פסטות

חונקי כמרים

שמן זית ,שום ,שמפיניון ,ברוקולי אספרגוס ,זוקיני ,תרד ,פטרוזיליה,
בזיליקום ,לימון וגבינה בולגרית
 63ש"ח

ספגטי פומודרו

עגבניות ,חצילים ,קלמטה ,שום ,בזיליקום ,עיגולי מוצרלה ופרמזן
 61ש"ח

הכריכים מוגשים עם סלט ירוק וקריספי תפו"א

ניוקי שמנת

ירקות אנטיפסטי בגריל ,בטטה ,חצילים ,זוקיני ,פלפל קלוי ,בצל
בתימין ,עלי רוקט ,ממרח עגבניות מיובשות ופסטו
 52ש"ח

פפרדלה פטריות

ג'בטה צימחונית

ג'בטה עוף

חזה עוף בפלנצ'ה ,זוקיני בגריל ,בצל אדום ,עגבניה  ,רוקט איולי
צ'יפוטלה וחסה אייסברג
 62ש"ח

כריך סטייק

רצועות אנטריקוט בגריל ,בצל מטוגן ,איולי ,צ׳יפוטלה וחרדל
 64ש"ח

גבינה כחולה ומוצרלה מעושנת ,זוקיני מוקפץ ושקדים קלויים
 64ש"ח
קרם פטריות ,פטריות צלויות ,שמן כמהין ,תרד ,בזיליקום ופרמזן
 65ש"ח

מפלדיני

רוטב שמנת לימון ,חזה עוף בפלנצ'ה ,שעועית ירוקה ופרמזן
 66ש"ח

טורטליני

במילוי בשר בבישול ארוך ,אפונת גינה ,קרם עגבניות ופרמז'ן
 69ש"ח

בשרים

אנטריקוט 300ג'

צלוי על גריל פחמים בליווי ירקות שורש צלויים ברוטב צ'ימיצ'ורי /
יין אדום  /שמנת פלפל
 137ש"ח

המבורגר הפונדק 250ג'

לחמניה ,ירקות טריים ,רטבי הבית
 69ש"ח

מדליוני פילה בקר 250ג'

צרובים בגריל ,ירקות מזוגגים ברוטב צ'ימיצ'ורי  /יין אדום  /שמנת
פלפל
 129ש"ח

חזה עוף בגריל

מוגש עם רוטב ברביקיו
 72ש"ח

קבב הפונדק

250ג' בקר וטלה בליווי בצל מוקפץ וטחינה
 69ש"ח

קבב אוסקר

בתיבול רומני וחמוצים
 74ש"ח

השניצל שלנו

חזה עוף טרי מצופה פירורי לחם מתובלים
 59ש"ח

מילנזה אלה נפוליטנה

שניצל מחזה עוף אפוי בטאבון ,רוטב פומודורו ,מוצרלה ,בזיליקום
ואורגאנו.
 69ש"ח

מעורב

שווארמה פרגית ,אנטריקוט ,מרגז ,בצל צרוב ,קוביות עגבניות,
פטרוזיליה צ'ילי וקריספי תפו"א על טחינת חצילים פיקנטי.
 79ש"ח

תוספות לבחירה:

פירה  /צ'יפס  /סלט ירקות אישי
תוספות נוספותֿ 15 :ש"ח

משקאות קלים
קוקה-קולה  /זירו  /דיאט
 14ש"ח

ספרייט  /ספרייט זירו  /פאנטה
 14ש"ח

קינלי סודה
 9ש"ח

מאלטי  -בירה שחורה
 14ש"ח

 Fever Treeמי טוניק  /ביטר למון  /ג'ינג'ר איל
 14ש"ח

פריגת סחוט תפוחים
 15ש"ח

אפרסק

FUZE TEA

 13ש"ח

מים מינרלים נביעות  500מ"ל
 13ש"ח

"נאטיה"  -מים מינרלים  750מ"ל
 26ש"ח

פררלה  -מים מינרלים מוגזים טבעי

 17ש"ח

תפוגזר
 18ש"ח

לימונענע גרוס
 19ש"ח

שוקו קר  /קפה קר
 16ש"ח

שתיה חמה

על הפלנצ'ה בשמן זית ,יין לבן ,לימון ועשבי תיבול
 98ש"ח

שוקו חם  /תוספת קצפת

תוספות לבחירה

פירה  /צ'יפס  /סלט ירקות אישי
תוספות נוספותֿ  15ש"ח

מיני המבורגר 100ג'  /שניצל

בליווי ירקות טריים ,צ'יפס  /סלט ירקות
 54ש"ח

פנה ברוטב עגבניות  /שמנת
 54ש"ח

מוגשת עם כדור וניל
 39ש"ח

פלחי תפוחים אפויים בקרמל על מצע של בצק פריך,
מוגש עם כדור וניל ( 8דק' הכנה)
 42ש"ח

גלידה וסורבה בייצור ביתי

קפה שחור
 8ש"ח

סיידר חם אלכוהולי
 26ש"ח

יין חם

 26ש"ח

תוספת חלב סויהֿ
 2ש"ח

 33 / 29ש"ח

ויינשטפן

 33 / 29ש"ח

בקבוק

הוגארדן רוזה
 28ש"ח

סטלה ארטואה
 24ש"ח

קורונה
 27ש"ח

גינס פחית
 27ש"ח

סיידר אלכוהולי קר

סומרסבי SOMERSBY
סיידר תפוחים אלכוהולי 4.5%
 24ש“ח

ליקרים ודג'סטיף
פייר פראן קירסאו
 28 / 16ש"ח

צ'ינר

 26 / 14ש"ח

אוורנה

 46ש"ח

קלואה

 32ש"ח

בייליס

 36ש"ח

דרמבוי
 46ש"ח

חליטת תה

 15 / 10ש"ח

לף בראון

תוספת קצפת 5 :ש"ח

מנגו קטל בזיל

נס קפה  /נס על חלב

 29 / 27ש"ח

קוונטרו

תה  /תה נענע
 14ש"ח  /קנקן  18ש"ח

קרלסברג

 28 / 16ש"ח

קוקטיילים

 11 / 10ש"ח

טובורג

 29 / 27ש"ח

 2כדורים 21 :ש"ח  3 /כדורים 28 :ש"ח
תוספת כדור גלידה 11 :ש"ח

 18 / 16ש"ח
 18ש"ח

מהחבית 1/2 ,1/3

טארט טאטן

קפוצ'ינו עם קצפת

 19ש"ח

מנות ילדים

ניקול

 16ש"ח

סיידר חם

המנות מוגשות עם כוס מיץ לימונדה  /תפוזים
וכדור גלידה

גבינה פירורים

עוגת גבינה קרה בציפוי פירורי בצק פריך
 36ש"ח

 12 / 10ש"ח

דגי רשת

פילה סלמון

מוס מרוכז של שוקולד מריר ,וויסקי על מצע ריבוע
נוגט קריספי ,בציפוי שוקולד חלב
 36ש"ח

וניל צרפתי ,שוקולד טראפל ,פירות יער ,פסיפלורה,
קוקוס וטעם משתנה

אמריקנו

צרוב על הגריל ,ציפוי קרסט פיסטוקים ועשבי תיבול
 89ש"ח

מרקיז

גזר סחוט טרי

 16 / 13ש"ח

מושט מטוגן

קרם ברולה וניל ושכבת סוכר מקורמל
 36ש"ח

עוגת שוקולד חמה

כוס  16ש"ח  /קנקן  38ש"ח

אספרסו  /כפול

דג שלם בליווי רוטב צ'ימיצ'ורי
 82ש"ח

קרם ברולה

תפוזים  /אשכוליות אדומות  /לימונדה

 330מ"ל  750 /מ"ל
 26 / 14ש"ח

הפוך  /הפוך גדול

פילה דניס

עוגת ביסקוויטים ביתית

שכבות ביסקוויטים בקרם וניל בציפוי עדין
של גנאש שוקולד חלב
 36ש"ח

קרם שוקולד לבן וברולה שוקולד על מצע של מרנג
שוקולד קריספי בציפוי של גנאש שוקולד מריר
וקליקים
 36ש"ח

כבד עוף

על פירה צרפתי עם רוטב יין אדום
 69ש"ח

תפריט קינוחים

בירות

סאוטרן קומפורט
 42ש"ח

פורט

Sandman

 38ש"ח

קטל וואן ציטרון ,מנגו ,בזילקום ולימון
 42ש"ח

גראפה פולי בסאנו קלאסיקה

קמפרי קטל אשכולית

ג'ק דניאלס דבש

קטל וואן ,קמפרי ,אפרסק ,פסיפלורה ,אשכולית אדומה ותפוז
 42ש"ח

מרגריטה אפרסק

דון חוליו בלאנקו ,קירסאו ,אפרסק ולימון
 42ש"ח

ווליד טרקי מיול

 69ש"ח

 48ש"ח

קוניאק

פייר פראן אמברה
 42ש"ח

ווליד טרקי  , 81קירסאו ,פיבר-טרי ג'ינג'ר ביר
 42ש"ח

 VSOPרמי מרטין

טנקרי מלפפון

 XOרמי מרטין

טנקרי ,קירסאו ,מלפפונים ומיץ לימון
 42ש"ח

 66ש"ח
 92ש"ח

תוספת שתיה קלה  13ש"ח

