
אויסטר ג'ילארדו )3 יח׳ / 6 יח׳(           210/108

52 סלק ואנדיב, שמן זית, לימון וגבינת פקורינו  

56 סלט עלים, ויניגרט הדרים ושקדים לימוניים   

54 מוצרלה, זוקיני בכבישה מהירה, חמציץ ועלי חרדל   

 68 קרודו דג, הדרים ועשבים  

68 טרטר פילה בקר, קרם חזרת ועלי כרוב פריכים  

סלט קיסר בייבי ג'אם, ביצה חצי קשה
68 תוספות: בייקון 15+ / גריל חזה עוף 15+ / שרימפס 40+  

קרות

58 ניוקי סולת | עגבניות שרי צלויות ואנשובי  

56 פיצה אלנה | חציל שרוף, גבינת המאירי, חלמון ביצה ותטבילה  

פסטה פיצ'י קצ'יו אה פפה | חמאה, פלפל שחור קלוי 
74/46 וגבינת פקורינו  

92/58 לזניה פתוחה | ראגו בקר ויין לבן   

88/52 רביולי חוביזה | חמאת זעתר וזרעי עגבניה  

72/42 פסטה פאקירי | פסטו של כרוב שחור   

פילה מוסר ים | שומר צלוי וגרגירי חומוס מבושלים בציר ים   135

מחבתות | תנור אבן

46 קרם קרמל  

48 טארט שוקולד חלב ושמן זית  

48 POIRE AU ROSÉ | אגס מבושל ברוזה, קראמבל וקציפת אורז   

46 פילו אגוזים, קרם שקדים וגלידת יוגורט ודבש  

12 ג׳לאטו אלנה  

קונדיטוריה

58 CRYSTAL NEGRONI | ג׳ין, וורמוט יבש, ביטר לבן, לימון  

62 RYE CAFFÉ FLORIAN | ויסקי ריי, אמארו, וורמוט אדום, אספרסו, ביטרס   

62 BLOSSOM MARIE | קוניאק, לימון, סירופ ורדים וקמומיל  

49 GALILEE SPRITZ | ליקר סמבוק, קאווה, עשבים ישראלים  

58 LOVE IN AMALFI | ג׳ין, תפוח ירוק, ג׳ינג׳ר, לימונצ׳לו  

ALENA FERRANTE | קמפרי, ורמוט יבש, ג'ין 
62 קונסומה תות, קמבוצ'ה ורדים     

קוקטיילים

שמפניה | 125 מ״ל

69 קואי פרמייר קרו, פייר ז'ימונה )שמפיין, צרפת(   

לבן | 150 מ״ל

49 פואי פומה, מישל רד 2019 )עמק הלואר, צרפת(   

56 בורגון בלאן, פרנסואה קאריון 2018 )בורגון, צרפת(   

60 גרנאש בלאן, ויתקין 2019 )גליל, ישראל(  

55 הרי יהודה, צרעה 2019 )הרי יהודה, ישראל(   

45 טרביאנו ד'אברוצו, צ'ירלי 2019 )אברוצו, איטליה(   

57 ריזלינג ׳שארם׳, גאורג ברויר 2017 )ריינגאו, גרמניה(  

רוזה | 150 מ״ל

41 לה ז'ארדן, סנט אנטונין 2020 )פוז'ר, צרפת(   

55 אלנה רוזה, אמפורה 2019 )רמת הגולן, ישראל(   

45 רוזה, אקר 2020 )וואגראם, אוסטריה(    

אדום | 150 מ״ל

64 בורגון פינו-נואר, לאפארז' 2018 )בורגון, צרפת(    

55 מורגון, ז'אן פויאר 2018 )בוז'ולה, צרפת(   

49 ביתוני, רקנאטי 2019 )הרי יהודה, ישראל(     

46 קיאנטי קלאסיקו, פפולי 2018 )טוסקנה, איטליה(   

57 אתנה רוסו, טנוטה דלה טרה נרה 2019 )סיציליה, איטליה(   

57 ברברה, כרם שבו 2017 )גליל, ישראל(     

 63 שאטו סיסאק 2017 )בורדו, צרפת(   

יינות בכוסות

125 שיפוד תמנון | שומן כבש, תפוח אדמה "מדורה" ויוגורט  

162 לברק שלם | תרד מאודה וסלסת עשבים   

88 עוף סופרים | ירקות חרוכים בג'וספר   

72 המבורגר ״LIBRARY״ | בריוש וצ'יפס ביתי  

 98 קלמרי ושרימפס קריסטל בג'וספר עם שעועית ברבוניה   

-- סינטה | תפוחי אדמה ״לוקה סטייל״, מחיר משתנה ל-100 גרם  

-- נתחים משתנים | תפוחי אדמה ״לוקה סטייל״, מחיר משתנה ל-100 גרם  

ג'וספר | פלנצ'ה


