תפריט

מנות פתיחה
מבחר סלטי הבית ,לאפות מהטבון חופשי לסועד אחד ,בהזמנת מנה עיקרית לסועד
) 2שיפודים מינימום(  15סוגי סלטים שונים שנעשים במקום מידי יום.
ילדים עד גיל  6אוכלים חופשי ללא תשלום בהזמנת מנה עיקרית  /ילדים

20

מבחר סלטי הבית ,לאפות מהטבון חופשי ללא מנה עיקרית ,לסועד אחד

35

חומוס הדרומית
חומוס ביתי מיוצר במקום ,גרגירי חומוס ,טחינה ושמן זית

24

חומוס עם כדורי פלאפל
חומוס ביתי מיוצר במקום ,כדורי פלאפל ) 6יח׳(

29

חומוס עם פטריות
חומוס ביתי מיוצר במקום ,פטריות שמפיניון מוקפצות עם בצל

29

כדורי פלאפל עם טחינה ) 12יח'(

28

סלט ירקות קצוץ דק
עגבניה ,מלפפון ובצל בחיתוך במקום בתיבול מלח ,מיץ לימון ושמן זית

18

חציל בלאדי

28

פסטייה אודיסאה  -מומלץ
פסטייה מרוקאית במלית כבד עוף בעיטור אבקת סוכר וסילאן )פיקנטי(

28

קארפצ׳יו פילה בקר
שמן זית ,בלסמי מצומצם ,קונפי שום ,שבבי בטטה ועלי מיקרו

38

עראיס
פיתה ממולאת קבב טלה ,צלויה על הגריל מוגשת עם טחינה וסלט עגבניות חריף 39
שקשוקה
שקשוקה פיקנטית )תוספת נקניקיות מרגז (₪ 20

38

דואט כרובית ופטריות שמפיניון בציפוי פריך
רוטב צ'ילי מתוק וטחינה

34

אורז

19

פירה תפו"א

19

צ׳יפס

גדול  /קטן

22/27

פוטאטוס

27

הום פרייז ברוטב צ'ילי מתוק

27

צ׳יפס בטטה

25

בשרים ומנות עיקריות
סטייק אנטריקוט ארגנטינאי מיושן במקום ) 250גר'(

112

סטייק אנטריקוט ארגנטינאי מיושן במקום ) 350גר'(

134

סטייק טומהוק אמריקאי עם עצם ) 100גר'(
משקל נקבע לפי חיתוך יומי – שאל את המלצר

29

מדליוני פילה בקר ) 300גר'( נתח רך ,נימוח ועסיסי ללא שומן

139

סינטה נתח סינטה טרי ) 250גרם(

118

צלעות כבש ) 500גר׳(

156

מדליוני כבד אווז בגריל ) 300גר'(

142

סטייק פרגית

64

חזה עוף

54

המבורגר "הדרומית" ) 250גר'( לתוספות מפנקות שאל את המלצר

63

כבד עוף מוקפץ עם בצל

58

נקניקיות מרגז בקר )חריפות(

54

סלט עוף ועלים ירוקים מוגש עם רטבים

54

שניצל חזה עוף טרי בציפוי קריספי ,מוגש עם צ׳יפס

54

שווארמה טבעונית מוקפצת עם בצל וטעמים מזרחיים

68

המיוחדים שלנו
סינטה וולקנו
רצועות סינטה טרייה ) 250גרם( לצלייה על אבן נחל לוהטת ,לצד רטבים ומטבלים

142

היציע הדרומי
המבורגר אנטריקוט ומדליון כבד אווז

91

אמריקה בדרומית
נתח קצבים אמריקאי טרי ) 200גר׳( ,נתח מובחר במליחות קלה

119

דרום אדום
אנטריקוט מיושן ומדליון כבד אווז

149

אליפות דרומית
מדליון פילה בקר ,מדליון סינטה ומדליון כבד אווז

165

סופה דרומית
פילה בקר ומדליוני כבד אווז

175

קרניבורים
פילה בקר ,סלייסים של אנטריקוט ,נתחי כבד אווז ,צלעות כבש ) 1ק״ג(

364

משקאות קלים
קוקה קולה ,קולה קולה זירו ,דיאט קוקה קולה

12

ספרייט ,זירו ספרייט

12

פנטה

12

פריגת משקה קל תפוזים ,לימונענע ,אשכוליות,
ענבים ,תות בננה

11

פריגת  ,100%תפוחים  -סיידר

11

מאלטי בירה שחורה

12

פיוז–טי אפרסק ,פירות יער

12

נביעות בטעמים עדינים – תפוחים ,אפרסק ,ענבים

12

נביעות מים מינרלים

10

קינלי סודה

10

xl/ red bull

11 /14.5

בירות
קרלסברג בקבוק

22

טובורג אדום בקבוק

22

סטלה ארטואה בקבוק

22

ווינשטפן בקבוק

25

קורונה בקבוק

25

לף בלונד בקבוק

25

קרלסברג חבית 300/500

22/31

יינות וקאווה
תבור פנינים לבן מבעבע קלות

80

תבור פנינים אדום מבעבע קלות

80

תבור הר  -מוסקטו מבעבע טבעי

80

ירדן הר חרמון לבן )בקבוק  /כוס(

27/80

ירדן הר חרמון אדום )בקבוק  /כוס(

27/80

שיפודים
שיפוד כבד אווז

87

שיפוד פילה בקר

46

שיפוד אנטריקוט

44

שיפוד אשכי הודו

39

שקדים )חלוואית(

46

שיפוד כבש

39

שיפוד שומן כבש )ליה(

43

שיפוד שישליק הודו

32

שיפוד פרגית

34

שיפוד קבב

32

שיפוד לבבות עוף

29

שיפוד כבד עוף

29

שיפוד מולארד

39

שיפוד כנפיים

26

* המחיר לשיפוד אחד
* מינימום הזמנה לאדם  2 -שיפודים

דגים
פילה דג דניס

93

פילה סלמון

89

ארוחת ילדים
שניצלוני עוף

48

שיפוד פרגית  /קבב  /כבד עוף  /לבבות

48

מיני המבורגר

48

המנה מוגשת עם תוספת אחת לבחירה ומשקה קל

