תפריט ערב

מנות ראשונות
מנת לחם

₪ 10

קרפצ'יו
יוגורט ,צ'ילי טרי ,לימון ,שמן זית ,צנונית וברוסקטה

₪ 29

סביצ'ה
מלפפון ,בצל סגול ,עשבי תיבול ,צ'ילי וברוסקטה

₪ 29

לחמעג'ון
דג מפורק ,עגבניה ,עשבי תיבול ,פלפל חריף ,טחינה גולמית ויוגורט

₪ 32

פריטו מיסטו
נתחי דג מטוגן בציפוי קמח עשבי תיבול ,מוגש עם צזיקי וקולסלאו שיפקה
סיגר דג
 2סיגרים מטוגנים מוגשים עם מרדומה ,טחינה וירקות טריים

₪ 35
₪ 30

כריכים
קבב דג ים לבן
לאבנה לימון כבוש ,מלפפון ירוק ,בצל מוחמץ וארוגולה

₪ 45

דג על הפלאנצ'ה Catch of the day -
עם רוטב לבחירה :צזיקי  /מרדומה ביתית  /לאבנה לימון כבוש  /קולסלאו שיפקה /
בצל מוחמץ עגבניה וחסה

₪ 49

בצלחת
דג על הפלאנצ'ה  + Catch of the day -תוספת לבחירה:

₪ 55

• מג'דרה בורגול עדשים שחורות ,צזיקי ,סלסה של מלפפון ירוק סלרי ובצל סגול
• קינואה ,סלט של עגבניות ,בצל ,כוסברה ,לימון כבוש וטחינה לבנה
• לביבת תפוח אדמה על הפלנצ'ה עם חמאה מתובלת ,שמנת חמוצה ובצל ירוק
• סלט קצוץ ,חסה עגבניה מלפפון בצל ,צנונית וגבינה בולגרית
• סלט שורשים כרוב ,קולורבי ,צנונית ,גזר ,סלרי ,בצל סגול ,ויניגרט איולי שיפקה
* ניתן לקבל מנה קטנה של כל אחת מהתוספות ב₪ 15 -

אפשר גם לבחור פילה מהויטרינה שלנו לצליה על הפלאנצ׳ה (שאל את הדייג ,מחיר משתנה לפי  100גרם)

שתיה
סודה  / ₪ 5 ..............................ערק ₪ 5 .................................

בירה מכבי  ......................................................שליש  / ₪ 13חצי ₪ 17

ג׳ין  / ₪ 10 ................................אוזו ₪ 10 ..............................

בירה גולדסטאר ( UFלא מסוננת) ....................שליש  / ₪ 15חצי ₪ 19

בלוגה ₪ 10 .....................................................................................
* המחיר לצ׳ייסר

גזוז בטעמים משתנים  .............................................קטן  / ₪ 5גדול ₪ 7

תפריט צהריים

כריכים
קבב דג
לאבנה לימון כבוש ,מלפפון ירוק ,בצל מוחמץ ואורוגולה

₪ 45

דג על הפלאנצ'ה Catch of the day -

₪ 49

פריטו מיסטו (נתחי דג מטוגן)

₪ 40

ראגו דג (בולונז)

₪ 40

רוטב לבחירה :צזיקי  /מרדומה ביתית  /לאבנה לימון כבוש  /קולסלאו שיפקה  /בצל מוחמץ עגבניה וחסה

בצלחת
פריטו מיסטו (נתחי דג מטוגן)
אורז עגול ,צ'רשי ,מרדומה ,טחינה וכוסברה

₪ 49

ראגו דג (בולונז)
אורז עגול ,מרדומה ,פטרוזיליה וגבינה בולגרית

₪ 49

דג על הפלאנצ'ה  + Catch of the day -תוספת לבחירה:

₪ 55

• מג'דרה בורגול עדשים שחורות ,צזיקי ,סלסה של מלפפון ירוק סלרי ובצל סגול
• קינואה ,סלט של עגבניות ,בצל ,כוסברה ,לימון כבוש וטחינה לבנה
• לביבת תפוח אדמה על הפלנצ'ה עם חמאה מתובלת ,שמנת חמוצה ובצל ירוק
• סלט קצוץ ,חסה עגבניה מלפפון בצל ,צנונית וגבינה בולגרית
• סלט שורשים כרוב ,קולורבי ,צנונית ,גזר ,סלרי ,בצל סגול ,ויניגרט איולי שיפקה

שתיה
סודה  / ₪ 5 ..............................ערק ₪ 5 .................................

בירה מכבי  ......................................................שליש  / ₪ 13חצי ₪ 17

ג׳ין  / ₪ 10 ................................אוזו ₪ 10 ..............................

בירה גולדסטאר ( UFלא מסוננת) ....................שליש  / ₪ 15חצי ₪ 19

בלוגה ₪ 10 .....................................................................................
* המחיר לצ׳ייסר

גזוז בטעמים משתנים  .............................................קטן  / ₪ 5גדול ₪ 7

