שולחן יפואי

לחמי הבית ומאזטים משתנים ללא הגבלה
 50ש״ח לסועד

עיקריות לבחירה
מסבחה לימה 25
קרם שעועית לימה עם גרגרים חמים

בורקס 25
בורקס תרד וגבינה ,ביצה רכה ,בצל סומק ולימון כבוש

שקשוקה חציל 25
תבשיל עגבניות ,בשר חציל וביצים רכות

ברבוניות מטוגנות 35
קרם לבנה אדום ,סלסלת פלפלים חריפים ,ירוקים טריים

שקשוקה פירות ים 45
שרימפס וקלמרי בטמפורה ,מולים ומיקס עלים

קוקטייל׳ז של בוקר

STEAK & EGGS

בלאדי מרי 25/70

פרוסות אנטריקות ,ביצי עין ,קרעי תפוח אדמה
עם סלסה זעתר ופלפל שיפקה

קלאסי ומנחם

קמפרי תפוזים טריים 25/70
טרי ומרענן

*

שתיה קלה  /חמה לבחירתכם

ג׳אפה סאנרייז 25/70
טקילה סאנרייז שהתעורר ביפו

מתוק
מלבי קוקוס 28
רכז רימונים טבעי ,פיסטוק קלוי ושבבי קוקוס עדינים
*

לילות ביירות 38
עוגת קרם סולת עם קצפת רכה וסירופ מסטיקא ,זעפרן,
מי זאהר עם אגוזי מלך ,פיסטוק וקוקוס

מוס שוקולד כהה 38
קצפת רכה ,שטרוייזל פיסטוק ,קרמל הל

לבנים

אדומים
יינות שאנו אוהבים
טמפרניו ,ריוחה ,מרקז דל טוריה
קורבינה  -רונדינלה ,מארה ,צ'זארי
סנג'ובזה  -מרלו ,טוסקנה ,לה וולטה ,אורנלייה

שגרירים של כבוד
ק.ס ,הרי יהודה ,צובה
קריניאן ,הרי יהודה ,רקנאטי
קריניאן  -סירה ,רמת הגולן ,מיה לוצ'ה
ק.ס  -מרלו,הרי יהודה ,מצודה רזרב

מתקתקים

34/132

34/132

גוורצטרמינר ,וובר ריב
ריזלינג ,נאפה ואלי ,פצר
פינו בלאן ,אלזאס ,דומיין שלומברגר

210
260

140
38/146

מרעננים וקלילים

42/164

ס.ב ,לנגדוק ,פורטאנט דה פראנס
שרדונה ,פטיט שאבלי ,בורגון ,ז'אן מורו
ס.ב ,עמק הלואר ,סנסר ,פורנייה

225
248

מחוץ לקופסא

אלגנטיות היא ברכה
ק.ס  -ק .פרנק ,קומולוס ,פלטר
פינו נואר ,בורגון ,בושארד אינה '16
טמפרניו ,ריוחה רזרבה ,מוגה '14

50/196
258

196

בריזה ים תיכונית

מלבק ,מנדוסה ,טריוונטו גולדן רזרב
גרנאש ,ולנסיה ,אל מירקל
ברברה ד'אלבה ,פייאמונטה ,פיו צ'זרה

36/138

164

ס.ב  -סמיון ,הרי יהודה ,צובה
ויורה ,ריוחה ,מוגה בלאנקו
שרדונה ,רמת הגולן ,פלטר
רוסאן  -ויונייה ,להט לבן

224
132
238

164
158
188

בועות

46/178

32/124

קאווה מוניסטרול
לורן פרייה

220
248

275

החיים בורוד
גרנאש  -סירה ,קוט דה רון ,לואי ברנרד
זינפנדל -גראנש ,רוזה ,פלטר

בירות
סאן מיגל 25/29

קורונה 30

מארדסו 34

שניידר 27/32

גולדסטאר 26

טייבה גולד 30

162
36/140

Made in Jaffa

Herb garden

El Jefe

tropicana

hell of gin

Black negroni

Arak Ramallah, Cucumber,
Coriander, Mint, Lemon
Sauza Tequila, Fresh Chili,
Passion Fruit, Basil and Lime
Bombay Saphire, Lillet,Blanc,
Cardamom, Lime

Vodka, St. Germain, Sage,
Rosemary, Lime
Bacardi Oakheart, Coconut Water,
Passion Fruit, Pineapple
Bombay Saphire, Campari,
Fernet Branca, Martini Rosso
Chocoloate Bitter

