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פוקצ'ות

ראשונות
58 / 38
קלאמרי מטוגן
טבעות קלאמרי מטוגנות לצד רמולד שום
שמיר

בטטה & קרם פרש

בעונה

34

בטטה אפויה בתנור אבן לצד קרם פרש
ועירית

ארטישוקים מטוגנים

44

לבבות ארטישוקים מטוגנים ,פלפל חריף,
עגבניות שרי ולאבנה

קרפצ'יו בקר

פוקצ'ה bacon & Honey

חדש

38

בייקון טלה ,בצל סגול ,דבש ,מלח גס ,סלסה
וזיתים סורים

פוקצ'ה קרם פרש

36

קרם פרש ,עלי סלק ,שמנת חמוצה וזיתים

42
36

סלט קיסר

פרוסות סלקים מוחמצות ,רוקפור ,אגוזים
שמן זית

66

לבחירה :קלמארי או שניצלונים ,לבבות
חסה ,בצל סגול ,קרוטונים ופרמזן

38
סינייה כרובית
פרחי כרובית בתנור אבן ,טחינה חמה ,צנוברים

סלט תלמה

חדש

46

חסה ,מלפפון ,בצל סגול ,סלק ,רוקפור,
שקדים ,וינגרט בלסמי חרדל
44
סלט טאבולה
בורגול ,פטרוזיליה ,בצל ירוק ,נענע ,אגוזים וטחינה.
מוגש חם  /תוספת גבינת פטה ( +6ש''ח)

עיקריות
66
המבורגארדן
 200גרם של בשר בקר בלחמנייה ,ירקות וצ'יפס.
תוספות אפשריות :בצל מטוגן  /גאודה  /ביצת
עין ( +8ש''ח)  /בייקון טלה ( +12ש''ח)
המבורגרארדן כפול  400גרם ( +20ש''ח)
שניצל וינאי חדש
72
שניצל מנתח סינטה מטוגן בפירורי לחם ,פירה
חלבי וכרוב סגול

עראייס

68

בשר בקר וכבש ,מתובל בפיתה וצ'יפס (

)

נקניקיות הבירגארדן

68

נקניקיות עגל (או לבחירה :נקניקיות צ'דר)
בסגנון בראטוורסט ,פירה חלבי ,כרוב סגול
וקורנישונים

פיש & צ'יפס

08/2019

המבורגר מהפכני על בסיס צמחי! מוגש
בלחמנייה ,ירקות וצ'יפס

פטרוזיליה ,שמיר ,נענע ,סלרי ,עגבניות
שרי ,חמוציות שקדים ואגוזי מלך

סלט פטוש

46

מלפפונים ,עגבניות ,בצל סגול ,פלפלים,
פטה ,קרוטונים

סלט ארטישוק

52

לבבות ארטישוק א-לה רומנה ,עלי רוקט,
בצל סגול ועגבניות שרי

ילדים

פיש & צ'יפס
58

חדש

סלט עשבים

42

42
בורגר ילדים
 110גרם בשר בקר בלחמניה ,לצד ירקות ותוספת

דג קוד ,צ'יפס ,פטרוזיליה ושום .לצד מטבל
רמולד שום ושמיר

המבורגר טבעוני BEYOND MEAT

עם סלסת עגבניות וזיתים סורים

סלטים

סינטה עגל ,פרמזן ,ויניגרט חרדל ,עלי רוקט

קרפצ'יו סלק

פוקצ'ה ומטבלים

34

נתחי דג קוד וצ'יפס

שניצלוני עוף

רצועות עוף קריספיות ותוספת

68

38
36

36
פיצה פוקצ'ה
רוטב עגבניות ,גבינה צהובה (אופציה לטבעוני)
תוספות אפשריות :בצל  /עגבניה  /זיתים ירוקים
( +4ש''ח)  /בייקון טלה ( +12ש''ח)

קוקטיילים ואלכוהול

קינוחים
קייזרשרמן

46

קרעי פנקייק ענקיים מוגשים עם רוטב
שוקולד וגלידת וניל

אמריקן אפל פאי

תפוחים ,קינמון ,וניל ,ציפורן ,יין אדום ורום
38

פאי תפוחים בשילוב קינמון וצימוקים עטוף
בשכבת בצק דקה בליווי גלידת וניל
36
קוביית פאדג' חמה (ללא גלוטן)
עוגת שוקולד אוורירית עם רוטב שוקולד חם
וגלידת וניל
24
מלבי
מלבי קרם קוקוס וקוקוס קלוי

אפוגטו Affogato cookie dough

28

מגלידת בצק עוגיות מבית בן&ג'ריס ,בשילוב
אספרסו וליקר קפה

רוזלך שוקולד ושקדים

סיידר תפוחים חם
רום קולדה

46

רום מתובל ,רום לבן ,מיץ אננס ,מיץ קוקוס

קוסמופוליטן

42

וודקה ,טריפל סק ,מיץ לימון ,חמוציות

סנגריית קיץ

42

תפוחים ,יין אדום ,רום מתובל ,ציפורן

קאפיריניה

38

לימון ,קאשאסה

קמפרי תפוזים

34

קמפרי ,מיץ תפוזים
38

נוטלה ,קרם שקדים וגלידת וניל

"ליאל" מיקס

42

פסואה ,קירסאו ,מיץ אננס וחלב

כוס יין

בירה אלכסנדר מהחבית

34

35

אדום  /לבן  /גוורץ
0.5L / 0.3L
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34 / 28
אלכסנדר בלונד 5.3%
אלכסנדר בלונד היא בירה ממשפחת הALE -
והיא בלונדית ,קלילה ,בסגנון בלגי עם איזון
מדוייק בין מרירות הכשות למתיקות הלתת
34 / 28
אלכסנדר אמברה 5.7%
אלכסנדר אמברה היא בירה ממשפחת הALE -
בעלת צבע ענברי הנובע משימוש בלתתים
מיוחדים ,קלויים יותר המעניקים לבירה צבע
אדמדם ועושר טעמים וארומות
34 / 28
אלכסנדר חיטה ישראלית 5.0%
אלכסנדר חיטה ישראלית היא בירה קלילה ומרעננת,
המשלבת בתוכה חיטה ישראלית ומאפיינים של בירת
חיטה קלאסית ,אך עם גוף קליל ,עדין ומאוזן
34 / 28
אלכסנדר בלייזר 8.0%
אלכסנדר בלייזר היא בירה זהובה ,חלקה וקרמית,
המתחילה עם מתיקות מרומזת וממשיכה עם
מתיקות מדוייקת ,עגולה ומאוזנת בטעמים
34 / 28
אלכסנדר גרין 6.0%
אלכסנדר גרין היא בירה בסגנון  IPAהעשירה בכשות
הנותן לבירה חזית של ארומה פירותית נפלאה
המסתיימת במרירות אשכוליתית ארוכה ומאוזנת
34 / 28
אלכסנדר בלאק 7.0%
אלכסנדר בלאק היא בירה חורפית בסגנון Porter
עשירה בטעמי שוקולד מריר ואספרסו הנוצרים
עקב שימוש בלתת קלוי ,טעמים מאוזנים וחלקה
36
מגש טעימות ממגוון הבירות שלנו
חצי ליטר ממגוון הבירות מהחבית שלנו

בירה בבקבוק
אלכסנדר בלאק 7.0%
סטלה ,ויינשטפן ,טובורג
סאמרסבי ,ליפמנס
בירה ללא גלוטן

28
27
30
26

שתייה חמה
תה נענע
אספרסו
אספרסו כפול
אמריקנו

12
10
12
12

שתייה קלה
קולה  /זירו  /דיאט
ספרייט  /זירו
מיץ תפוחים  /ענבים  /תפוזים  /פיוז טי
לימונענע
סודה
מים מינרליים
קנקן סודה

12
12
12
12
12
15
15

נשנושים
שקדים במלח
קשיו
ערמת צ'יפס
צ'יפס בטטה
אדממה

15
15
28
28
26

