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קרם תירס, ערמונים,
מיקס פטריות
ואספרגוס

גבינת ברינזה צאן, בצל,
פריקי, פטרוזיליה, כוסברה, 

צימוקים כהים ופרי עונתי

גבינת עזים, בטטה צלויה,
בייבי זוקיני, שמנת,
שום קונפי ופרמז׳ן

רביולי עזיםסלט טאבולהפולנטה

לחם
מוגש עם מטבלים משתנים

22

פטריות מוקפצות עם שום
קונפי, צנוברים וצ'ילי על מצע

של לאבנה מתובל

מקבץ פטריות

47

45

סלטון של עגבניות,
בצל ומיקס עשבים, 
צ׳ילי חריף, שקדים,

טחינה וטוויל לחם זעתר 

טרטר חציל

44

עגבניות שרי,
ממרח אנשובי, זיתים,
צלפים ובזיליקום מטוגן

ברוסקטת ריקוטה 

42
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SOME        Food 

מיקס של עגבניות שרי, זיתי קלמטה, 
מוצרלה במשרה, צנונית, גזר,

בזיליקום, בלסמי מצומצם
וקראנץ גאודה

סלט עגבניות קפרזה

49

קרם סלק חמאתי,
קרם פרש ושברי קשיו

ניוקי סלקים

52



קרם פרש
סומק ,בצל, גמבה,
פטרוזיליה, כוסברה

וטפנד עגבניות

מוסר צרוב, ריזוטו,
לקט פטריות, ציר פורצני, 

חמאה, כרישה,טימין 
ובזיליקום 

2 יחידות דג קוד בציפוי פנקו 
בלחמניה אסייתית מאודה,
עגבניה, חסה ואיולי בליווי
קרעי צ'יפס תפוח אדמה

צנונית, קרם פרש, פלפל ירוק 
חריף, נענע, כוסברה, זרעי 

עגבניה, קשיו ופרי עונתי

ריקוטה, תרד, זוקיני,
שום קונפי וצנוברים

סביצ'ה מוסר

Bun Fish & chipsפילה מוסר

קרפצ'יו מוסר

ביאנקה

ריזוטו שחור לבן
קרם שורשים, ריזוטו

אורז שחור, צ’יפס בטטה,
ירקות צלויים ופרמז׳ן

52

כדורי ריזוטו מטוגנים 
מונחים על קרם 
פלפלים ופרמזן

ארנצי'ני

4254

4 ברוסקטות עם איולי,
בצל סגול גמבה, מיקס

עשבים וצנונית

מוצרלה, גאודה, רוטב 
עגבניות ובזיליקום

טרטר טונה

מרגריטה

52

52

48

56 5854

פטריות, טימין, שמנת,
כמהין, פרורי לחם
מתובלים ותערובת

גבינות מותכות

מאק & צ'יז

45

SOME        Food 
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סנגרית אגסים לבנה
עם יין מבעבע, קינמון
ושפע של תבלינים

SEÑORITA

48

אוזו, רוזטה שקדים,
אשכולית אדומה, אפרול

וסלרי ביטרס

46 / 88

5 STARS

ג'ין, מיץ גזר טרי,
ג'ינג'ר, מי טוניק

ואנגוסטורה ביטרס

gin˜g

48 / 92

וויסקי אמריקאי, מיץ לימון,
אמרטו, אפרסק

וניחוח של דובדבן

48 / 92

CANDY SHOP

רום לבן, ליקר הדרים,
קרם קוקוס חלבי,

מיץ אננס ופירות יער

COCO JAMBO

47 / 90

ג'ין, סירופ נענע,
עלי בזיליקום, מלפפון,

לימון, חלבון ואגוז מוסקט

gringo

48

theRE'S ALWAYS
 TIME FOR A Cocktail



פסואה, פסיפלורה,
קמפרי, ג'ין,
לימון ותפוזים

Disco Partizani

47 / 90

רום גולד מתובל בקרמל,
פטל שחור, אמרטו ונגיעה

של וויסקי מעושן

49 / 92

DRAMA QUEEN

טקילה רפוסדו,
ליקר צ'ילי חריף, מלפפון,

תותים וג'ינג'ר ביר

48 / 92

MR & MRS SMITH

וודקה,
סירופ אבטיח,
ליצ'י ומיץ מנגו

KUNG FU PANDA

49 / 92

רום לבן, מיקס תות-מלון,
עלי נענע, מיץ לימון

וסודה

dino sour

46 / 88

וודקה וניל, בייליס,
אגוזי לוז, אמרטו
וקצפת קרמל

ORSULA

48

theRE'S ALWAYS
 TIME FOR A Cocktail



Alcohol
free

)שאל את המלצר(

24

אשכולית אדומה, סירופ נענע, מיץ לימון
ונגיעה של סודה

או 

לימונדה, קרם קוקוס חלבי, אננס
ופירות יער

KISS ME

Sharing
COCKTAILS

White
דלתון כנען לבן, חצי יבש / 39/152

קאסה דה לואיג'י שרדונה / 36/148

דון חוליו סוביניון בלאן / 36/148

קסטל לה וי לבן / 46/184

sparkling
קאווה די מארמו, יבש / 32/122

red
קאסה דה לואיג'י קברנה סוביניון / 36/148

קאסה דה לואיג'י שיראז / 36/148

דון חוליו מלבק / 36/148

קסטל לה וי אדום / 46/184

rosÉ
דון חוליו רוזה  / 36/148

smile, theRE
        is Wine



HotBeers SoftSparkling
מינרלים / 12
תפוזים / 11

לימונדה / 11
אשכולית אדומה / 11 

אננס/מנגו / 12

הפוך קטן/גדול / 12/14
אמריקנו / 12

אספרסו קצר/ארוך / 10
אספרסו כפול / 12

קפה קר / 14
תה ירוק יסמין / 10

קפה שחור / 10

טובורג רד / 26/32
קרלסברג / 26/32
ויינשטפן / 28/34

סטלה / 28/34
באדווייזר  / 26/32

somthing to Drink

סודה פררלה / 12/24
קולה / 12

קולה זירו / 12
ספרייט / 12

ספרייט זירו / 12



BrunchON FRIDAY WE

אומלט לבחירה )בצל/עשבי תיבול(

שתיה קלה או שתיה חמה, סלט קפרזה מוגש

עם 4 מטבלי שף משתנים, לחמים ומאפים
ביצת עין, גאודה

ועגבניה

ביצה עלומה על בריוש
עם סלמון מעושן, 
תרד ופונדו גבינות

ביצה M/WD, סלט

טאבולה  מוגש עם

טחינה ולחם

טוסטבוקר ריספשן
קרואסון פתוח

סלסלת
מאפים מתוקים

Eggs Benedict שקשוקה

5648465324

קראק פאי
42קראמבל גרנולה וכרמל עם קציפת קינמון וטופי מלוח

נמסיס שוקולד
41עוגת שוקולד חמה, קציפת נוטלה, קארמבל וטופי מלוח

גבינה אפויה
39i want desserקראמבל וריבת פירות יער

t
i w

ant to have

a good body,

but not as a much as





WEIZMAN ST. 29, GIV'ATAYIM

03-966-0487

address

call us!

follow us!

@receptioncall @reception_il


