
פתיח לסועד יחיד / לכל זוג

מנה ראשונה לכל סועד 

חציל קרפצ'יו - חציל בלאדי קלוי, שמן זית לימון, טחינה גולמית, סילאן, קונפי שום וכוסברה טרייה
סיגר עגל וצנוברים - בשר עגל מתובל וצנוברים, טחינה חצילים שרופים, סלטון עשבי תיבול ופלפלים קלויים

קריספי כרובית - פרחי כורבית קריספיים בליווי צילי מתוק ושומשום 
חומוס פרגיות - נתחוני פרגית מוקפצים עם בצל ופטריות בתערובת תבליני ספייס

טחינה ספייס - טחינה לבנה, בשר עגל קצוץ מתובל, צנוברים ועשבי תיבול 
פטריות ספייס לוהטות - פטריות מוקפצות עם שרי תמר, בצל סגול, אגוזי מלך וערמונים ברוטב ספייס

קריספי כנפיים - כנפיים מטוגנות ברוטב ברביקיו וצילי מתוק, בצל ירוק ושומשום
סלט השוק - ירקות גינה בחיתוך גס, קרעי בייגל ירושלמי, בתיבול שמן זית לימון

מנה עיקרית לכל סועד

ספייס בורגר - 300 גרם של נתח בורגר איכותי, ירקות טריים, לחמניה קריספית מוגש עם צ'יפס
כבד עוף - מוקפץ עם בצלצלים סגולים, רוטב מייפל וטריאקי, בצל ירוק, מונח על קרם תפוח אדמה

פרגיות ספייס - פרגיות צלויות בגריל בתערובת תבלינים, שום ודבש, עגבניות שרי,
ערמונים, מיקס פטריות ושקדים ברוטב מתקתק

פרגיות אסיאתיות - צלויות בפלאנצ'ה ברוטב אסיאתי, שום, ג'ינג'ר וכוסברה, פטריות צלויות ובוטנים
פילה ציידים - נתחוני פילה בקר מוקפצים, בצלי שאלוט, מיקס פטריות, רוטב אסייתי,

קרם תפוחי אדמה ושקדים קלויים

אנטריקוט פרימיום - 250 גרם של אנטריקוט מיושן ומשוייש עשוי בגריל, ירקות אנטיפסטי, קונפי שום
וצ'ימיצ'ורי על מחבט לוהט

מדליוני פילה בקר - פילה בקר צלוי, מיקס פטריות, רוטב יין וערמונים על מחבט לוהט
נודלס ירקות/פרגית/סלמון - אטריות אודון, ירקות גינה, בוטנים ברוטב ספייס אסיאתי

פילה סלמון טרי- קרם בטטה וערמונים, ירקות מוקפצים וסלטון ירוקים
פילה דג ים לברק/דניס - פילה דג ים צלוי, קרם תפוח אדמה , ירקות מוקפצים, פטריות, בשמן זית ולימון טרי

לחם הבית עם מטבלים 

תוספת כבד אווז (יחידה לסועד) בתוספת 49 ₪

גרופון



כוס יין לכל סועד לבחירה

יין הבית אדום / לבן / למברוסקו 

ניתן להמיר את הכוס היין בשתייה קלה 

קינוח אחד לכל זוג

לבחירה מתפריט המסעדה

ארוחת ילדים (עד גיל 12):

ילד מתחת לגיל 12 מחוייב בהזמנת מנת ילדים במחיר של 40 ₪

שניצל וצ'יפס / ספגטי נפוליטנה

מוגש עם שתייה קלה

תנאי השימוש בגרופון:

ניתן לממש את השובר בימים ובשעות:

א'- ה' בין השעות 12:00-17:30

שישי בין השעות 12:00-13:30

מוגבל עד 3 גרופונים לשולחן

לא ניתן לפצל שולחנות

כל סועד מחוייב בגרופון / הזמנה מתפריט המסעדה במינימום 150 ₪

בשולחן שבו יעשה שימוש בגרופון לא תינתן הנחה עסקית של בית העסק

אין כפל מבצעים


