
עיסקית 12:00-17:00

ראשונות לבחירה:
חציל הפונדק

חציל קלוי בתיבול שמן זית, לימון, מלח ים, פלפל שחור. עם טחינה, סלסה 
עגבניות בעיטור רכז רימונים ופטרוזיליה                                                                

 סלט פנצנלה
3 סוגי עגבניות שרי, זיתי קלמטה, פלפל קלוי, קרוטונים, בצל סגול, עשבי 

תיבול, בתיבול שמן זית לימון, בייבי מוצרלה, בעיטור בלסמי מצומצם                                              
  מרק היום

שאל את המלצר...                              
כרובית מטוגנת

מוגש על מצע טחינה, בליווי שום קונפי וסלסת עגבניות                                                              
סלט שורשים

רצועות כרוב סגול, גזר, קולורבי, מלפפון, בתיבול ויניגרט, על מצע מיקס 
עלים, בעיטור פקאן גרוס מסוכר וטבעות גבינת פרומעז

מרק גולש הונגרי
מתכון הבית 30 שנה, נתחי בשר טרי, ירקות שורש, קימל ופפריקה הונגרית. 

מוגש לצד פרוסות לחם דגנים
הפטה שלנו

מוס פטה כבד, מוגש לצד טוסטוני בריוש, ריבת שרי ואגס ביין אדום
  סלט עלים

סלט עלים ירוק, בתוספת עגבניות ובצל ברוטב ויניגרט 
קלאמרי מטוגן

טבעות קלמארי פריכות, על מצע מיקס חסה ועלי בייבי, בליווי איולי
ארטישוק ממולא

ארטישוק אלה-רומנה, ממולא בדוקסל מן 3 סוגי פטריות, פרמז'ן, עטוף 
טמפורה בליווי רוטב שמנת, יין אדום וקרמל - תוספת 6 ₪ 

  פטריות ממולאות
ממולאות בתערובת גבינות, אגוזי מלך ובזיליקום, מוקרם בתנור, מוגש על 

מצע עלי ארוגולה עם שרי ליקופן ועירית - תוספת 6 ₪ 
  קרפצ'יו בקר

פרוסות פילה בקר עם שמן זית, מיץ לימון, מלח ים, פלפל שחור, פלפל אדום 
חריף, צנונית, שום קונפי ושקדים פרוסים קלויים, סלט אורוגולה מעל בליווי 

שבבי גרנה פדנו ובעיטור בלסמי מצומצם – תוספת 6 ₪

קינוחים: 27 ₪ 

עוגת ביסקוויטים ביתית
שכבות ביסקוויטים בקרם וניל בציפוי עדין של גנאש שוקולד חלב

קרם ברולה
קרם ברולה וניל ושכבת סוכר מקורמל

מרקיז
מוס מרוכז של שוקולד מריר, וויסקי על מצע ריבוע נוגט קריספי, 

בציפוי שוקולד חלב
גבינה פירורים

עוגת גבינה קרה בציפוי פירורי בצק פריך
ניקול

קרם שוקולד לבן וברולה שוקולד על מצע של מרנג שוקולד 
קריספי בציפוי של גנאש שוקולד מריר וקליקים

שתייה 
יין הבית: קברנה/מרלו/שרדונה )איטליה( - 24/76 ₪

למברוסקו -  16/65 ₪
קרלסברג/טובורג )1/2 או 1/3( - 26/28 ₪

קורונה - 24 ₪
 כוס לימונדה - 10 ₪
קנקן לימונדה - 32 ₪

מוחיטו - 28 ₪
2 כדורי גלידה - 15 ₪



מנות עיקריות עד 129 ₪: 

ספגטי פירות ים
שרימפס, קלמרי, מול ניו זילנדי מוקפצים בחמאה, שום ויין לבן עם רוטב 

שמנת ועשבי תיבול  95 ₪ 
ריזוטו פירות ים

קוביות פטריות מוקפצות בחמאה, שום, עם ריזוטו בתוספת שמן כמהין  
וגבינת פרמז'ן 95 ₪

פילה סלמון
בזיגוג מרינדה אסייתית על מצע פירה קטיפתי בתוספת לימון 95 ₪

פילה דניס
פילה דניס צרוב על הפלנצ'ה בתיבול מלח ים ולימון 95 ₪

לברק שלם מטוגן /       אפוי
על מצע ירקות ירוקים משתנים 114 ₪ 

פילה בקר 200 גרם
פילה רך צלוי על הגריל בליווי רוטב יין אדום / שמנת פלפל

ותוספת לבחירה: סלט עלים / ציפס / פירה 129 ₪ 
אנטריקוט 300 גרם

אנטריקוט צלוי על הגריל בליווי רוטב יין אדום /שמנת פלפל ותוספת 
לבחירה: סלט עלים / צ'יפס / פירה 129 ₪

מנות עיקריות עד 79 ₪: 

כריך צמחוני
איולי טבעוני, אנטיפסטי, בצל סגול, בתוספת סלט עלים בוויניגרט

  ₪ 62
פיש אנד צ'יפס

רצועות דג לבן מצופות טמפורה, על מצע צ'יפס פריך לימון ועשבי תיבול 
בליווי רוטב איולי

 ₪ 66
ספגטי ברוטב

לבחירה:   רוזה 74  ₪  /         פומדורו 66 ₪  /        פסטו 68 ₪
סלט קיסר עם עוף

עלי קיסר מובחרים עם רוטב קיסר, בצל סגול, קרוטונים, חזה עוף צרוב 
בעיטור שבבי פרמז'ן

 ₪ 74
כריך דונר

לחמניה פריכה, תערובת דונר, איולי עשבי תיבול, פרוסות מלפפון ירוק 
ובצל סגול בתוספת סלט עלים בוויניגרט

 ₪ 74
שניצל הפונדק

חזה עוף טרי מצופה פירורי פנקו לבן ופירורי לחם זהובים עם חצי לימון 
על מצע פירה קטיפתי

 ₪ 74
שווארמה פרגית

שווארמה פרגית מוקפצת בתיבול ביתי על מצע חציל קלוי וטחינה בליווי 
סלט בוכרי

 ₪ 74
סטייק חזה עוף עם פירה

סטייק חזה עוף עבה צלוי על פלנצ'ה לצד רוטב ברביקיו ותוספת לבחירה:   
סלט עלים / צ'יפס / פירה

 ₪ 79
המבורגר

המבורגר ביתי צלוי על הגריל בליווי לחמנייה פריכה וירקות טריים ותוספת 
לבחירה :  סלט עלים / צ'יפס / פירה

 ₪ 79
המבורגר צמחוני

לחמניה פריכה, רוטב איולי טבעוני על בסיס חלב סויה, ירקות טריים 
ותוספת לבחירה: סלט עלים / צ'יפס / פירה

₪ 79

מנות עיקריות עד 89 ₪:

פטוציני שמנת פטריות
פטריות שמפיניון מוקפצות בחמאה עם שום ושמנת 82 ₪ 

פטוצ'יני דה לה קזה
רצועות בצל, פטריות, חמאה, שום, חזה עוף, יין לבן, שמנת ועשבי תיבול 86 ₪

מעורב ירושלמי
פילה עוף, טחול, לבבות, כבד עוף – מתובלים בטיבול ביתי על מצע אורז 

משתנה, בעיטור עשבי תיבול לצד טחינה 86 ₪ 
קבב אוסקר

סטייק חזה עוף עבה צלוי על פלנצ'ה לצד רוטב ברביקיו 86 ₪ 
קבב טלה

קבבוני טלה ביתיים צלויים על פלנצ'ה בליווי בצל מוקפץ עם טימין  לצד 
טחינה  86 ₪ 

רגטוני דון קורליאונה
רצועות בצל, פטריות פורטבלו, חמאה, שום, עשבי תיבול, קוביות פילה בקר, 

יין אדום ושמנת 89 ₪ 
רגטוני סלמון 

קוביות סלמון מוקפצות בחמאה ושום עם רוטב שמנת , אפונה ירוקה, ובצל 
ירוק 89 ₪



Main Courses (up to 79 NIS)

Vegetarian Sandwich
Vegan Aioli, antipasti & red onions. Served with a side dish of green leaf 

salad dressed in a vinaigrett
62 ₪ 

Fish & Chips
Tempura coated fillets of codfish, herbs, served on a bed of crispy fries, 

with a side of lemon and garlic Aioli dip
66 ₪

Spaghetti
Served with a sauce of your choosing:

Pomodoro 66₪  /           Pesto 68₪   / Rosé 74₪

Caesar Salad
Romaine lettuce with red onions, croutons, Fried Chicken Slices ,Caesar 

sauce and parmesan cheese
74 ₪

Doner Sandwich
Crispy bun, doner meat mix, herbal Aioli sauce, slices of green 

cucumber and red onion. Served with a side dish of green leaf salad 
dressed in a vinaigrette 74 ₪

Chicken Schnitzel
Fresh chicken breast coated in white Panko and golden breadcrumbs, 

served a bed of mashed potatoes with a side of half a lemon
74 ₪

Spring Chicken Shawarma
Stir-fried spring chicken shawarma seasoned with House-made spices 

on a bed of roasted eggplant and tahini. Garnished with a Bukhari salad
79 ₪

Chicken Steak
Thick chicken breast steak, grilled, served alongside BBQ sauce and a 

side dish of your choosing: Leaf Salad / Fries / Mashed Potatoes
79 ₪

Hamburger
Grill roasted House-made hamburger in a crispy bun with fresh 

vegetables and a side dish of your choosing: Leaf Salad / Fries / Mashed 
Potatoes

79 ₪

Vegetarian Burger
(“Beyond Meat”) Crispy bun, soy based vegan Aioli sauce with fresh 

vegetables and a side dish of your choosing: Leaf Salad / Fries / Mashed 
Potatoes

79 ₪

Main Courses (up to 89 NIS)

Cream Mushrooms Fettuccine
Stir fried champignon mushrooms in butter, wine, garlic & cream - 82 ₪

De La Casa Fettuccine
Chicken breast with onion strips, mushrooms, butter, garlic, white wine, 

herbs & cream - 86 ₪
Jerusalem Mixed Grill

Chicken fillets, spleen, hearts, chicken liver – seasoned with House-made 
spices on a bed of rice, garnished with herbs and served with a side dip of 

Tahini - 86 ₪
Oskar Kebab

Grilled Romanian kebab (Mititei), served with house-made pickled 
vegetables and a side dish of your choosing:Leaf Salad / Fries / Mashed 

Potatoes - 86 ₪
Lamb Kebab

Grilled house-made lamb kebabs topped with stir-fried onions and Thyme, 
served with a Tahini dip, and a side dish of your choosing:

Leaf Salad / Fries / Mashed Potatoes - 86 ₪
Don Corleone Rigatoni

Fillet of beef cuts with onion strips, portobello mushrooms, butter, garlic, 
herbs, red wine & cream - 89 ₪

Salmon Rigatoni
Cuts of Salmon stir fried in butter, garlic & cream, green peas, and green 

onion - 89 ₪

Main courses (up to 129 NIS)

Seafood Spaghetti
Shrimps, calamari, New Zealand mussels, stir fried in butter, garlic, and 

white wine with herbs and cream - 95 ₪
Seafood Risotto

Shrimps, calamari & New Zealand mussels, stir fried in white wine, 
butter and garlic. With Risotto, herbs, and parmesan cheese - 95 ₪

Fillet of Salmon
Fillet of Salmon in an Asian style marinade, served on a bed of mashed 

potatoes with a side of half a lemon - 95 ₪
Fillet of Bream

Grill-seared fillet of bream seasoned with sea salt and lemon. Served 
with a side dish of your choosing: Leaf Salad / Fries / Mashed Potatoes - 

108 ₪
Sea Bass

Whole Sea bass – your choosing of oven baked or fried. Served on a bed 
of seasonal greens – 114 ₪

Fillet of Beef
200-gram tender fillet of beef, grill roasted, served with a Red Wine / 

Pepper Cream sauce and a side dish of your choosing:
Leaf Salad / Fries / Mashed Potatoes – 129 ₪

Entrecote Steak  300-gram
Entrecote, grill roasted, served with a

Red Wine / Pepper Cream sauce and a side dish of your choosing:
Leaf Salad / Fries / Mashed Potatoes - 129 ₪



Business 12:00-17:00

Drinks
House Wine:

Cabernet / Merlot / Chardonnay (Italy) - Glass 24 ₪ / Bottle 76 ₪

Sparkling Wine - Glass 16 ₪ / Bottle 65 ₪
Draft Beers 1/3 – 1/2 - Tuborg /  Carlsberg –  26/28 

Corona – 24 ₪
Lemonade - Glass 10 ₪ / Pitcher 32₪

Mohito - 28₪

Desserts  ₪ 27 

Biscuit Cake
Crunchy biscuit layers with vanilla cream and light milk chocolate 

ganache coating

Crème Brulee
Classic Crème Brulee topped with caramelized sugar

Chocolate Marquis
Thick dark chocolate mousse with whiskey, on a bed of crispy nougat 

and milk chocolate coating

Crumbs Cheesecake
Cold cheese cake topped with crispy sweet crumbs. 

Nicole
White chocolate cream and chocolate cream brulee on a bed of crispy 

chocolate meringue coated with a dark chocolate ganache

House-made Ice Cream and Sorbets
Two Scoops - 15 ₪

Appetizers
Hapundak Roasted Eggplant

Roasted eggplant seasoned with olive oil, lemon, sea salt and black 
pepper. Finished with tahini, pomegranate concentrate, tomato salsa, and 

parsley

 Panzanella Salad
3-types of cherry tomatoes on a bed of Arugula leaves with Kalamata 

olives, croutons, roasted peppers, baby Mozzarella balls, red onion and 
herbs. Dressed in lemon & olive oil and glazed with Balsamic vinegar

Soup of The Day
Ask the waiter

Fried Cauliflower
Served on a bed of Tahini, topped with a garlic confit and a herbs-tomato 

salsa

Root Vegetable Salad
Thin strips of red cabbage, carrots, Kohlrabi and cucumber. Dressed in a 

vinaigrette and served on a bed of mixed salad leaves. Topped with sugar 
coated ground Pecans and goat cheese slices

Hungarian Goulash Soup
House recipe for over 30 years. Fresh beef cuts, root vegetables, caraway 

and Hungarian paprika. Served with slices of whole wheat bread

House-Made Liver
Pate Liver pate mousse, served with a side of Brioche French toasts, and a 

Cherry-Pear Red Wine jam

Live salad
Fried Calamari Crispy Calamari rings served on a bed of mixed salad leaves, 

with a side of Aioli sauce and a Lemon

Stuffed Artichoke
Alla Romana Artichoke, coated in tempura, stuffed with a douxelle that’s 

made out of 3 different types of mushrooms and parmesan cheese. Glazed 
in red wine cream sauce and Caramel  (an extra of 6 NIS)

Stuffed Mushrooms
Oven baked mushrooms stuffed with a mixture of cheese, basil and 
walnuts. Served on a bed of arugula with black cherry tomatoes and 

chives
(an extra of 6 NIS )

 Beef Carpaccio
Thin slices of beef fillet with olive oil, lemon juice, sea salt, black pepper, 

chopped red chili pepper, garlic confit, radish, roasted almond slices, with 
Italian Grana Padano cheese and balsamic glaze (an extra of 6 NIS)


