תפריט

ברוכים הבאים להפסקה היומית שלכם מהעיר והשגרה.
שבו בנוח ,שאפו את האוויר ,ותיהנו מתפריט ההפסקות שלנו.

ללטף את החיך
ארטישוק בגריל 

₪ 42

מוגש עם יוגורט ,שום קונפי ,סלסה פסטו ופרמז'ן.

קרפצ'יו סלק 

לחדד את החושים
B&T

 Jameson Ginger Lime

₪ 38

ביפאיטר ,טוניק עם פלח לימון ותפוז

₪ 38

סלק אפוי שנפרס דק דק בליווי גבינת רוקפור,
בלסמי מצומצם ופקאן * /ניתן להגיש טבעוני

₪ 38

₪ 42

חציל מדורה בליווי טחינה ירוקה ויוגורט,
עגבניות קצוצות ושמן זית * /ניתן להגיש טבעוני

נשנוש wine garden
פתיח זוגי קליל  -זיתים ,ציזיקי ,גבינת פטה ופוקציה
תוספת כוס יין לפתיח (מחיר לכוס)

₪ 48

₪ 22

מוגש עם רוטב קיסר
₪ 18

ציזיקי 

₪ 18

גבינת פטה עם זיתים ועגבנית שרי

₪ 28

פוקצ'ה

₪ 18

צ'יפס בטטה

₪ 28

מוגש עם רוטב ברבקיו
תוספת רוטב טריו גבינות רוקפור ,צ'דר ,פרמזן 

קומבו 

₪8

₪ 48

צ'יפס ת"א וצ'יפס בטטה ,מוגש עם  3רוטבים

שתי ברוסקטות לבחירה (מוגשות על לחם מחמצת כפרי)

סלט קיסר פרגית

₪ 42

עם פלפל חריף ,סלסה ,כוסברה ,שמן זית ולימון
על מצע פסטו ויוגורט

על קצה הלשון
₪ 58

גרדן סלט

₪ 42

עלי חסה ,עגבניות ,בצל ,עם נגיעות פרמז'ן
ורוטב איולי * /ניתן להגיש טבעוני

סביצ׳ה דניס 

צ'יפס תפוח אדמה

סלייסים דקים של בקר בליווי שמן זית ,לימון,
בלסמי גילופי פרמז'ן ועלי רוקט
עלי חסה ,בצל ,פטריות טריות וארטישוק עם פרמז'ן
*ניתן להגיש טבעוני

חציל מדורה 

ג׳יימסון עם ג׳ינג׳ר אייל ופלח לימון

 Aperol Spritz

₪ 42

קרפצ'יו בקר

₪ 52

למלא את הבטן
מגדל רוסטביף

₪ 48

כריך רוסטביף עסיסי  200גרם ,מוגש בלחם מחמצת

שרימפס 

₪ 48

ברוטב  ,wine&garlicחצי מנה

פילה דניס טרי טרי

כפרי עם רוטב איולי וכרוב כבוש בכבישה ביתית

גרדן בורגר

₪ 58

תוספת ציפס

₪ 10

תוספת גבינה

₪ 10

₪ 58

מוגש עם ירקות מוקפצים בשמן זית ,חצי מנה
₪ 12

תוספת פירה

₪ 28

 אנשובי עם ביצה קשה פרוסה ועלי ירק

 גבינת מוצרלה ,אנשובי ופלפל חריף

 גבינת רוקפור עם אגס עסיסי ושברי אגוזים

 סינטה בארומה של טעמים עם טאצ' פיקנטי על מצע רוקט

 גבינת מוצרלה קלויה ,עגבניות ופסטו

 רוסטביף בטעם הבית עם נגיעות איולי ,פלפל חריף

 גרבלקס במליחות עדינה ,שמנת ,פלפל וקפרסים

 סלייס סלק עם שברי אגוזים ,רוטב אגסים וגבינת רוקפור

 חציל מדורה עם סלסה בצל ושום קונפי

 ארטישוק עם סלסה

צמחוני

טבעוני

ללא גלוטן

חריף

