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 לפתיחה מנות קטנות ונעימות

 

  ₪ 38          מוגש עם לחם וצנובריםעשבים טחינה פסטו , טריה סת עגבניות לסעל חציל על האש,  –חציל נעים 

 ₪ 49                               מוגש עם לחםממגוון המטעמים שלנו מגש מטבלים ומאזטים  –הביסטרוטאפס 

 ₪ 38         מוגש עם פיתות, מחמצים וירקות טחינה גולמית, ממרח מעדשים אדומות וטחינה -חומוס עדשים 

  ₪ 38                    מוגש עם לחםוהמון שמן זית, עלי אורגאנו טריים סלק ושקדים על לאבנה,  –סלק ולאבנה 

 ₪ 24                                                                .  מטבלי הביתפוקאצ'ה מוגשת עם  -לחם הבית 

 ₪ 28                      נזיד עדשים בשרי עשיראו מרק ערמונים עם חמאת ערמונים טבעוני,  -מרקי הביסטרו
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 קרפצ'יומנות 

  

 

 ₪ 49                       פרמזן בצד. רוקט  פלפל גרוס מן זית, חומץ בלסמי, מלח אטלנטי,ש      -קרפצ'יו בקר

 ₪ 42                               עם גמבה דקיקה ופטה רכהעדין בתיבול  פרוסות חציל צרובות – חצילקרפצ'יו 

 ₪ 49                    עם גבינת שמנת שריחסה, , קורנישונים ,בלימון  בכבישה קלהסלמון   -קרפצ'יו סלמון

 ₪ 42                                                   וגבינה כחולהבלסמי, רוקט עם טבעות צנונית,   -קרפצ'יו סלק

 המנות מוגשות עם לחם

 

 סלטים רבותי ,סלטים !

 ₪ 52                       מוגש עם לחם,עגבניה, מלפפון, בצל אדום, זית יווני, צנונית, בולגרית  – סלט מיקונוס

             ₪ 52                מוגש עם לחם ,על מצע לבאנהעגבניות, שרי, בצל סגול, צנונית, קלמטה,  - לאבנהבנדורה 

 ₪ 52.   לימון, חמוציות, פטרוזיליה ונענעתפוח,  , מלפפון, צנונית, שקדים,  קינואה -סלט בריא שבא למות

 ₪ 52    וציות,  גרנולה מלוחה, גבינה כחולה, פרי מקורמל, וינגרטחסה, רוקט, שרי, חמ–סלט ירוק של הגליל 

 ₪ 52   ובלסמי מצומצם מוגש עם לחם עגבניות, שרי,  צנונית, קלמטה , בזיל, מוצרלה טריה - קפרזהאינסלטה 
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 צמחוני טבעוני

 

 ₪ 62         מוגש עם צ'יפס תפו"א ובטטה, ובצל עדשים כתומות, פטריות זוקיני ,קציצת  – ניהמבורגר טבעו

 ₪ 67            , מוגש עם אורזזגזוג טחינהב ברוטב עגבניות ופלפלים עדשים וירקות לביבות -סנייה טבעונית

 ₪ 63                        מעלהמל מנצ'גולזניה חצילים, ועשבי תיבול עם שמנת ועגבניות.   –לזניה של גליל 

 ₪ 63                                   .וזיתי קלמטה ,שום קונפי,   טריות פטריותברוטב שמנת  -רביולי גבינות

 ₪ 63          ופרמזן, קונפי , שוםפסטו, פורטבלו ושמפיניון פטריותעם יה יטרפסטה  – פסטה פסטו פטריות

 ₪ 97                   ולימון, איולי שום פוטטוסמוגש עם  ג"ר( בעישון חם 370-380גר)פורל בו –  פורל מעושן
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 עיקריות בשרי                                  

 ₪ 74                                                               סמוקי קוריצה

 בית                   עוף בעישון חם עם ענפי רוזמרין ואלון גלילי, מוגש עם תפו"א אפוי לצד רוטב מזרחי ביתי ומחמצים תוצרת 

 ₪ 72                                    נקניקיות נוסח פראג

  נקניקיות עגל מעושנות וצרובות על הפלנצ'ה, לצד כרוב מושחם בבירה ותפו"א אפוי, מוגש עם חרדל ושום קונפי                           

 ₪ 97                                                         מהמעשנה עגלצלעות 
 פוטטוס וסלט    צ'ימיצורי ויד למשך לילה מוגשות עם -ללא עצם( מעושנות ומבושלות סונטו, גרם צלעות בקר )  300

 ₪ 115    (  )  ג"ר 280אנטריקוט ארגנטינאי 
 וצ'ימיצ'ורי  סלט ירוקים ,אנטריקוט ארגנטנאי מיושן ,  מוגש עם פוטטוס מתובל

 ₪ 88             )  קורנדביף הביסטרו
 מניפת בשר בזיגזוג חרדל דבש מוגשת עם פוטטוס ורוטב צ'ימיצורי

 ₪ 68                    חזה עוף במרינדה

   , לצד איולי שום קונפיואורז מדגסקר ,חרדל לימון כבוש  סילאןבמרינדת 

                          

 ₪ 68                                           עראייס 

 ות ואפויות מוגשות עם טחינה, פלפל חריף, וסלט עגבניות                       בשר טלה ובצל מטוגן בפיתה'לה. צלוי

 ₪ 69    )   סינייה קצת אחרת

                                             ,מוגש עם אורז קציצות טלה ברוטב עגבניות בצל  ופלפלים,  אפויה בזגזוג טחינה וצנוברים

 ₪ 69         ביףדעם רצועות קורנ גלילי 899בורגר 

 

 ₪ 59                                                           ( )   -המבורגר עגל איכותי  

                    , מוגש עם צ'יפס תפו"א ובטטה .                           ) ורוד בפנים אך ללא דם(  MWבמידת עשייה  לנו מגיעיםהבורגרים ש

   5₪ מגיע עם : חסה, עגבניה, בצל ומלפפון חמוץ.    תוספות: בצל מטוגן / ביצת עין / פטריות 



 

 

 

 

 

 תפריט ילדים 

 

  -בציפוי פירורי לחם וביסלי גריל שניצלונים

 ₪ 52ומוכן במקום. מוגשים עם צ'יפס קטשופ ומיונז הכל אמיתי 

 

 – טריה וטעימה פסטה

 פסטה טריה וטעימה עם רוטב בצד 

 ₪ 52 לבחירה רוזה/ עגבניות /שמנת 

 

 

  -מרגריטה הביסטרו  פיצה 

 ₪ 52   עם מוצרלה ניתן להוסיף תירס או זיתים )או גם וגם( ללא תוספת תשלוםתוצרת הבית פיצה 

 

   – בקר  המבורגר

 ס ליד איכותי עם צ'יפבקר בשר  

 גרם  220 ₪ 59גרם  220,   ₪ 46גרם  110
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                       

 תפריט שתיה                                       

 

 שתיה קלה

 ₪ 16                         טבעי תפוח

 ₪ 16         טבעיתפוח ונגיעות לימון 

 ₪ 14            מרכז קפוא         תפוז

 ₪ 14                          טבעי אננס

 ₪ 14             מרכז קפוא  אשכולית

 ₪ 11         תוצרת הביסטרו תה גלילי

 מרווה /נענע/צמחים      

 ₪ 12                      חמוציותנקטר 

 ₪ 12קולה/ספרייט/זירו/פנטה            

 ₪ 19               שייק לימונענע גרוס

 

 

 

 גזוז רבותי, גזוז

 ₪ 7   תפוח/ענבים/פטל/לימונדה     

           -חצי סודה מושקעת

 ₪ 10      עם מלפפון בזיליקום ולימון

 

 

 

 

 שתיה חמה

 ₪ 12/14   הפוך קטן/ קטן כפול   

 ₪ 14/16   הפוך גדול/ גדול כפול 

 ₪ 12/14     אמריקנו קטן/ גדול  

 ₪ 10        אספרסו קצר/ארוך   

 ₪ 12    אספרסו כפול קצר/ארוך 

 ₪ 11                           אילן

 ₪ 12           מהגינה צמחיםתה 

 ₪ 15     שוקו עם קצפת          

 

 שתייה קרה

  ₪ 16קפה קר עם קצפת           

  ₪ 16שוקו קר עם קצפת           

 

 

 בירה מהחבית

 4.9%        לאגר כהה מעודנת –עלמה 

 5.2%פרימיום לאגר בהירה  –שפאטן 

 ₪ 28    חצי                      

 ₪ 23      שליש                  

 



  Bistro סטרובי

 קינוחי הבית
 גלידת פבלובה

 ₪ 27 אוכמניות ומקלות מרנגעם גלידה אמריקאית ביתית 
 

 אפוגאטו
 ₪ 18 גלידה ביתית עם אספרסו

 

 
 ₪ 45 הוופל של הבלגי

 

 קינוח וופל בלגי תוצרת בית מוגש עם גלידה ביתית וקצפת טרייה
 

 ₪ 36 קרם ברולה

 קרם וניל צרפתי בזיגוג סוכר דמררה
 

 ₪ 38 עוגת שוקולד חמה

 עוגת פאדג' חמה מוגשת עם גלידה ביתית קצפת טרייה

 

 ₪ 36 פסיפלורה גת פטיסיירעו

 שכבות פטיסייר שוקולד לבן ופסיפלורה מוגש עם קצפת בזיגוג פסיפלורה טרייה

 

 ₪  38 סופלה אלפרדו

 סופלה שוקולד עם ליבת שוקולד לבן מוגש עם גלידה ביתית וקצפת טרייה

 

 ₪ 38 פאי תפוחים

 פאי תפוחים קלאסי מוגש עם גלידה ביתית וקצפת טרייה

 

 ₪  36 מתחלף ניקינוח טבעו

 נא לשאול אותנו מה הקינוח השבוע.


