
שניצלונים וצ'יפס /// ₪58
שניצלונים מעוף מובחר
בתוספת צ'יפס הבית

פיש אנד צ'יפס /// ₪78
דג טרי טבול בבלילה סודית, טיגון עמוק

בתוספת צ'יפס הבית

פרגית על האש /// ₪72
פרגית בגריל מוגשת על פיתה סלוף,

קרם חציל טחינה ורכז לימון

דניס שלם /// ₪110
דניס שלם אפוי בתנור לצד צ'יפס, סלט 

ורוטב הבית

המבורגר מושחת /// ₪69
250 גרם בשר אנגוס, חזה אווז,

ריבת בצל, יין אדום מצומצם, חרדל מעושן 
וירקות טריים. בתוספת צ'יפס הבית

עיקריות

בירות מבקבוק /// ₪27 / 4 ב-₪100

גולדסטאר, גולדסטאר לא מסונן, פאולנר,
סול, קורונה, הייניקן, סטלה

בירות מהחבית

הייניקן חצי/שליש ₪22/26

גולדסטאר חצי/שליש ₪22/26

על כל בירה צ'ייסר ב-₪14 )ערק, אבסולוט, ג'יימסון, טקילה(

יינות

יין אדום קברנה סובניון יבש ₪28/99

יין לבן אמרלד ריזלינג חצי יבש ₪28/99

יין לבן שרדונה ₪35/129

רוזה ₪34/129 / קאווה ₪129 / בלו נאן ₪150

קינוחים /// שאל את המלצר

מוחיטו קלאסי /// ₪45
נענע, לימון ליים, רום לבן וסודה

מוחיטו פירות יער /// ₪45
נענע, לימון, פירות יער, ואן גוך אסאי ורום לבן

ספיישל אוזו /// ₪45
אפרסק, נענע, לימון, פסיפלורה ואוזו

פרוזן אורגזמה /// ₪45
אייס קפה, אספרסו, קלואה, בייליס וודקה

אפרול שפריץ /// ₪45
אפרול, יין לבן, קאווה ומיץ תפוזים

מרגריטה ים סוף /// ₪45
לימון ליים, קורסאו כחול וטקילה

קוקטיילים

אלכוהול

לחם הבית /// ₪30
מיוצר במקום, משוח במטבל ים תיכוני, 

מלח ים ולצידו רוטב סלסה

פלטה של השמחות /// ₪82
חומוס שעשינו במקום, פלאפל טחינה, לאבנה 
ודבש, סלט עגבניות ופלפל שרוף, קרם חציל, 

טחינה ושמן זית, כרובית מטוגנת בלימון

צ'יפס /// ₪45   )קטן ₪30(
צ'יפס בתוספת מוגזמת של של חזה אווז פריך 

ורוטב ברבקיו/פטה מלוחה ורוטב צ'יפוטלה
)רק צ'פס: ₪42(

סלט פטה /// ₪52
גבינת פטה עם עשבי תבלין, יוגורט דבש, 

תערובת מיני אגוזים וחמוציות

חציל בגריל /// ₪48
קרעים של פיתה על פחמים עם חצילים 

שרופים וטחינה. פשוט ותמיד טוב

פאטוש יווני /// ₪52
חסה, עגבניות שרי, קולורבי, 

מלפפונים, גבינה מלוחה וקרוטונים

בוקר טוב אילת /// ₪62
פוקצ'ה ענקית, פאטוש ירקות עם פטה, 

ממרח עגבניות מיובשות, לבנה, דבש וזעתר, 
ביצה ושתיה לבחירה )מוגש עד 12:00(

שנתחיל? 

שתיה קלה /// ₪12
פפסי/מקס, סבן אפ, 
נסטי, תפוזים, ענבים, 

לימונדה

מים / סודה ₪8

קפה קר: ₪15

שתיה חמה

אספרסו ₪12/14

קפה הפוך ₪13/15

תה עם נענע ולימון ₪12

תוספת חלב סויה ₪3

קפואים
שייק פירות: תות, אננס, בננה, תמר, מנגו,
פירות יער על בסיס מים/חלב/תפוז ₪28

לימונענע גרוס ₪28

לימונערק / לימונוודקה ₪40

אייס קפה ₪19/28

ברד תות / לימונענע ₪15/10

קבב עיראקי /// ₪65
בהכנה ביתית מוגש עם פיתה סלוף שרופה 
על מצע טחינה וסומק מוגש עם ציפס וסלט

כריך שפונדרה /// ₪65
אסאדו מפורק מפורק בחלהמתוקה, איולי, 

חסה ועגבניות מוגש עם צ'יפס

אבטיח קר ומתוק /// ₪34 )תוספת בולגרית ₪10(



שירותי חוף ניתנים כרגיל במהלך כל השבוע למעט ימי ראשון
לפרטים לגבי אירוח קבוצות ואירועים: 052-8935732 - תמיר


