
שתיה קלה
34/22 אייס קפה / עם קלואה   

18 קפה קר      

24 גרניטה פסיפלורה / לימונענע (70% פרי)  

13    zero קולה / ד.קולה / קולה

13 ספרייט / ד.ספרייט / פאנטה   

14 סחוט טבעי    
תפוזים / לימונדה / לימונענע / אשכוליות אדומות

18 מיץ תפוזים סחוט במקום   

18 מיץ גזר סחוט במקום   

14 ענבים / סיידר צלול / נסטי אפרסק  

12 מים מינרלים    

14 מים בטעמים תפוח / אפרסק   

15/29 סאן פלגרינו גדול / קטן   

28             מים מינרלים 1 ליטר  

16 בירה מאלט     

20 משקה אנרגיה    

יינות מבעבעים
34/149 מרטיני ברוט / רוזה / אסטי        

119 קאווה "דה מוניסטרל"        

245 בלאן דה בלאן "ירדן" הכי קרוב לשמפניה       

245 ברוט רוזה "ירדן" יבש מתוחכם והכי אופנתי       

490 מואט שנדו         

490 שמפניה לורן פרייה (כשר)        

650 שמפניה לורן פרייה רוזה        

1800 שמפניה דום פריניון         

בירות מחבית 
32/28 קרלסברג     

32/28 טובורג     

33/30 סטלה     

34/30 ויינשטפן     

28/21 ג׳יימס     

34/30 ג׳יימס פרימיום 8.8%    

32/28 שנדי     

32 קורונה     

32 גולדסטאר פחית חצי ליטר   

מיוחדים
36 סנגרייה חמה    

49 קוקטייל "אננס ורוד״   

48 מוחיטו     

56 מוחיטו ברזילאי    

48 קפירינייה    

46 מרגריטה תות / לימונענע / פסיפלורה 

46 ערק לימונענע גרניטה   

52 פינלנדיה עם אנרגיה    

48 אפרול שפריץ    

36 ערק רימונים    

שתיה חמה
16/12 קפה הפוך קטן / גדול    

14/10 קפה שחור קטן / גדול    

12/9 אספרסו / מקיאטו קצר / כפול   

12 תה / תה נענע     

16/12 אמריקנו קטן / גדול    

16/12 נס קפה / נס על חלב    

16 שוקו חם / קר      

28/22 סיידר חם עם תפוח ומקל קינמון / יין    

24/19 סחלב      

יש גם קוקטייל היום
אז תשאלו

תשתו כאילו יש מחר...

יין רוזה
47/195 גרי דה מרסלן         

54/210 שאטו גולן "גשם ורוד" יין קליל נעים ורענן ומתחנף משהו בטעמי הפרי 750 מ"ל  

210 רוזה "קסטל" בלנד של מרלו, מלבק וקברנה פרנק, ורדרד עם ניחוחות קלילים של דובדבן  

יין לבן
39/149 גוורצטרמינר "בלו נאן" מתקתק עם ניחוחות הדרים וליצ'י (חצי יבש)   

39/149 ריזלינג "גמלא" מתיקות קלה וחמיצות מעוררת (חצי יבש) 750 מ"ל    

39/149 סוביניון בלאן "השמורה" קליל ומרענן (יבש)      

45/175 שרדונה "ירדן" עשיר בניחוחות וטעם, 6 חודשים יישון בעץ אלון צרפתי (יבש)  

52/195 שרדונה "שבלי" חמצמץ תפוחי ורענן (יבש)      

220 שרדונה "קצרין" מורכב, עשיר ועוצמתי, 9 חודשים על השמרים בחביות עץ אלון צרפתי (יבש)  

45/195 ”SANCERRE la cheteau“ ענבי סוביניון בלאן מעמק הלואר מגפנים צעירים עם קריצה טרופית  

יין אדום
45/175 קברנה מרלו "השמורה", בלנד ענבים שכולם אוהבים     

45/175 סירה "השמורה" עסיסי, קטיפתי וחלק        

220 קברנה סוביניון "ירדן" קלאסיקה, 18 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי    

220 פינו נואר "ירדן" עדינות מורכבת ואלגנטית לאוהבי הז'אנר     

אפריטיף 
35 מרטיני ביאנקו/רוסו/דריי/ביטר  

34 ערק עלית    

32 אוזו 7     

35 אוזו פלומרי    

32 פרנו     

32 פסטיס     

32 ריקארד     

32 קמפרי     

34 אפרול     

ג'ין
42 בומביי     

39 לונדון היל    

רום
40 בקרדי     

42 בקרדי אוקהארט   

42 בקרדי בלאק    

40 בקרדי גולד    

וויסקי
39 דיוארס     

56 דיוארס 12    

39 ג'יימסון     

52 בלאק לייבל    

39 רד לייבל    

68 מקאלן 12    

44 ג'ק דניאלס    

46 ג'ק דבש     

קפואים
38 ייגרמייסטר/דבש    

35 פיג'לינג     

טקילה 
38 סאוזה גולד    

40 קווארבו גולד    

70 הרדורה סילבר    

80 פטרון סילבר    

ליקרים 
38 דרמבוי     

36 סאוטרן קומפורט    

38 שמבורד     

36 קלואה     

36 בייליס     

קוניאק 
65     v.s.o.p קורבזייה

56     vs קורבזייה

120     x.o הנסי

וודקה
40 פינלנדיה     

52 גרייגוס     

68     vx גרייגוס

54 ואן גוך אסאי    

שליש / חצי
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בוקר גוטה!

כל יום כל היום!

מוגש עד 12:00

בוקר מציצים
2 ביצים לבחירה 

(עין / עין הפוכה / חביתה / חביתת עשבי תיבול ובצל / מקושקשת)

תוספת לאומלט: פטה / פטריות / גבינה צהובה - 5 ₪

מיוחדים / תוספות:

פטה עגבניות ובזיליקום - 12

תרד וקשקבל - 12

נקניקיות מרגז ועין - 18

חביתת ים - 18

סלט ישראלי קצוץ, סלט טונה, פטה, קוטג׳, סלט חצילים, טחינה, 

גבינת שמנת, ריבה וחמאה. 

סלסלת לחמים, מיץ טבעי וקפה לבחירה

תוספת לקפה גדול - 5 ₪
מיץ גזר / תפוזים סחוט / תפוחים במקום בתוספת 5 ₪

קוקטיילים לבוקר
מרטיני לימון מרטיני ביאנקו, קאווה ולימון   26

מימוזה קאווה ושפריץ תפוזים    24

ערק רימונים ערק, מיץ רימונים טבעי ונענע   26

36 מוזלי יוגורט 3.5%, פירות עונתיים, תערובת גרנולה וסילאן 

39 ג'חנון אסלי ביצה קשה, רסק עגבניות ומלפפון חמוץ 

39 מלאווח ביצה קשה רסק עגבניות ומלפפון חמוץ 

 39 בורקס גבינה בורקס בצק עלים במילוי גבינה 
עם ביצה, סלסת עגבניות וחמוצים   

52 שקשוקה קלאסית מוגש עם טחינה ו- 2 פיתות 
2 ביצים בתבשיל עגבניות, פלפל קלוי ופטרוזיליה  

56 שקשוקה ים תיכונית מוגש עם טחינה ו- 2 פיתות  
2 ביצים בתבשיל עגבניות פטה וחציל קלוי 

58 שקשוקה מרגז   

קפה ומאפה קטן/גדול    30/26

קרואסון שוקולד / שקדים / חמאה    18

אדממה פולי סויה מאודים ולימון    38

סלמון מעושן עם צלפים ובצל ירוק    38

מיקס זיתים מתובלים    20

שקדים קלויים במלח    20

קוביות פטה עם שמן זית וזעתר    26

נאצ׳וס מקסיקני מוגש עם רוטב סלסה וגוואקמולה   38

עלי גפן במילוי אורז מוגש עם ציזיקי    34

לבנה עם שמן זית וזעתר    28

לחם הבית פרנה מרוקאית בתנור אבן,   28 
מוגש עם שמן זית וסלסת עגבניות טריות

חציל שרוף באש גלויה, טחינה לבנה, צ׳ילי ירוק  38

ועשבי תיבול טריים

פלטת ירקות צבעונית ירקות שוק עונתיים  59

חתוכים גס עם מלח ים   

קלמרי פריך עם איולי חציל    69

ארטישוק על הפלאנצ׳ה, בצל צרוב, פסטו ופטה   46

פופקורן שרימפס מטוגנים, מוגש עם לימון ואיולי חציל   59

סיגרים מרוקאים במילוי בשר עם טחינה ביתית   42

חומוס אסלי ביתי / קטן עם טחינה ופטרוזיליה   34/25

חומוס מציצים עם גרגירים חמים וביצה קשה   40

מוגש עם 2 פיתות 

פלאפל עם טחינה ביתית    38

צ׳יפס קטן/גדול     34/25

פיצה מרגריטה רוטב עגבניות, גבינת מוצרלה וצהובה   46
תוספות: שרימפס 8 ₪  |  פטריות 6 ₪  |  זיתים 6 ₪

בצל 4 ₪  |  עגבנייה 4 ₪  |  פטה 6 ₪

54 פסטה פומודורו רוטב מעגבניות טריות,  
שום קצוץ ועלי בזיליקום   

54 פסטה אלפרדו רוטב שמנת, פטריות טריות, שום,  
יין לבן ומעט אגוז מוסקט   

 89 פסטה פירות ים מולים, קלאמרי ושרימפס 
בשמן זית, יין לבן, שום צ׳ילי ירוק ואדום   

 54 סלט עגבניות עגבניות שרי צבעוניות, עגבניות שמש, 
בייבי מוצרלה, בצל סגול וירוק, עלי בזיליקום, נענע וצילי ירוק   

59 סלט ניסואז סלט טונה ביתי על מצע תערובת חסה,  
מלפפון, עגבניה, בצל סגול, תפו“א, ביצה קשה וזיתים   

54 סלט יווני תערובת חסות, עגבנייה, מלפפון,בצל סגול  
עם פטה וזיתי קלמטה

64 סלט קיסר לבבות חסה רומית עם רוטב קיסר, פרמז‘ן,  
רצועות חזה עוף על הגריל וקרוטונים

48 סלט ישראלי קצוץ עגבניה, מלפפון, בצל סגול 
ופטרוזיליה עם מיץ לימון ושמן זית

תוספות: טחינה 10 ₪  |  בולגרית 10 ₪  |  טונה 10 ₪  |  ביצה 6 ₪

59 כריך רוסטביף עם חסה, מלפפון חמוץ חרדל דיז‘ון ואיולי 

  59 כריך קוקוריקו נתחי עוף, חסה, עגבניות, חציל ואיולי שום  

52 כריך טוניסאי אריסה, טונה, ממרח לימון כבוש,  
זיתים שחורים וביצה קשה   

59 כריך סלמון נגד הזרם בלחם דגנים   
גבינת שמנת, עגבניה, בצל סגול וסלמון מעושן   

52 בייגל טוסט קלאסי צהובה ועגבניה   

56 בייגל טוסט גבינות פטה, צהובה, עגבניה וזעתר  

75 קלמרי פלאנצ׳ה קלמרי סגול צרוב על הפלאנצ׳ה  
על סלט חצילים שרוף ויוגורט   

79 שרימפס בחמאת קאווה שום, צ‘ילי ופטרוזיליה  

162 פלטת פירות ים זוגית טבעות וראשי קלמרי, סרטן כחול,  
שרימפסים ומולים מוקפצים על הפלאנצ׳ה   

 89 פילה סלמון ותפוחי אדמה בעשבי תיבול אפויים בתנור, 
מוגש עם רוטב סויה אסייתי   

 125 דניס / לברק שלם בגריל/מטוגן   
עם אנטיפסטי ירקות עונתיים   

72 פיש אנד צ׳יפס עם איולי שום    

89 העוף של מזליקה   
עוף צלוי מוגש עם תפוחי אדמה, בצל ושום

69 המבורגר 220 גרם בקר בלחמניית המבורגר 
עם ירקות טריים וצ‘יפס

תוספות: בצל מטוגן 6 ₪, גבינה צהובה 10 ₪   

72 קבבוני טלה עם אורז / צ‘יפס וסלט קצוץ עם טחינה  

75 שווארמה אסלית מוגש על מלאווח   
עם סלט עגבניות חריף, טחינה ועמבה   

שניצלונים עם ציפס וסלט    52

נקניקיות קראנץ‘ עם צ'יפס וסלט    52

פסטה שמנת או עגבניות    48

פיצה מרגריטה     46

עוגת שוקולד פאדג‘ חמה עם גלידה וניל   40

קרם ברולה     40

עוגת גבינה ניו יורקית עם קולי מנגו    40

טארט תפוחים וקינמון עם גלידת וניל    40  

עוגת ביסקויטים ביתית    40

זוגי 114 //  יחיד 62 

פותחים שולחן

ראשונות

פיצה אנד פסטה

כריכים וטוסטים

והעיקריות

סלטים גוטה

מוגש עם סלט ירוק

הילדים של מציצים

מתוק לה מתוק לו...

גוטהתפריט

30 ₪ מינימום לאדם בשישי שבת | תשלום בכרטיס אשראי מעל 50 ₪ | עסקיות א-שבת בין השעות 12:00-16:00 | המחיר אינו כולל שירות, תודה!


