
מושט )אמנון( דג שלם מטוגן .............. 98 ₪
מנת הדגל של מסעדת הדגים עם תוספת לבחירה

פילה מושט ..............................................................100 ₪
נתחי פילה מושט )אמנון( צלויים בגריל עם תוספת לבחירה

סלמון נורווגי .......................................................... 115 ₪
נתחי סלמון צלויים בגריל עם תוספת לבחירה

פילה לברק ............................................................. 110 ₪
נתחי פילה לברק צלויים בגריל עם תוספת לבחירה

גירוס סלמון ........................................................... 110 ₪
על מצע של פיתה גירוס, דג מפורק בפלנצ'ה, תערובת תבלינים, 

בצל סומק ורוטב טחינה עמבה עם תוספת לבחירה

פורל הדן ................................................................. 120 ₪ 
דג שלם בתנור עם שום לימון וטימין עם תוספת לבחירה

דניס .......................................................................... 125 ₪
 מטוגן / בגריל - פתוח ומתובל בתבלין הבית, בצ'ימצ'ורי שום 

ופטרוזיליה קצוצה עם תוספת לבחירה

לברק ........................................................................ 125 ₪
דג שלם מטוגן / בתנור- עם שום לימון וטימין עם תוספת לבחירה

תוספות לבחירה
 צ'יפס / סלט ירקות קצוץ / אנטיפסטי  

פריקי או אורז / תפוח אדמה בשמנת

עיקריות נוספות

בצק איטלקי בעבודת יד

פיצה מרגריטה רוטב עגבניות, מוצרלה בזיליקום ......... 52 ₪

תוספת לפיצה

בצל/ פטריות/ זיתי קלמנטה ....................................... 5 ₪

ארטישוק אלה רומנה ................................................ 10 ₪

עיקריות ראשונות

 לחם הבית ......................................... 27 ₪
פוקאצ'ה בעבודת יד עם מתבלים

 לחם כפרי .......................................... 29 ₪
לחם מחמצת מקמח כוסמין מלא בציפוי שומשום 

שחור ולבן מוגש עם מתבלים

 קרפצ’יו חציל  ................................... 41 ₪
חציל קלוי בגריל, טחינת הדקל, סילאן, שקדים קלויים 

)ופרי העונה משתנה(

 סלט ירקות ישראלי .......................... 31 ₪
עגבנייה, מלפפון, בצל, פטרוזיליה, מיץ לימון ושמן זית

 סלט של ירוקים  ................................ 58 ₪
מיקס עלי חסה פריכים, ארטישוק אלא רומנה, 

חמוציות ופקאן קלוי בוויניגרט קלאסי 

כרובית פריכה ....................................... 46 ₪
פרחי כרובית בציפוי פריך ברוטב שמנת טחינה חם

 חומוס הבית ........................................... 37 ₪
חומוס גרגירים עם טחינה )מוגש עם פיתות(

 חומוס פטריות  ..................................... 38 ₪
חומוס עם פטריות טריות מבושלות )מוגש עם פיתות(

לאבנה גלילית ........................................... 37 ₪
ארטישוק אלא רומנה צלויים בגריל, זיתי קלמטה, 

עגבניות שרי ובזיליקום טרי )מוגש עם פיתות(

 טחינה גלילית   ..................................... 37 ₪
טחינה, אריסה ולימון כבוש )מוגש עם פיתות(

 פלאפל ............................................... 37 ₪
כדורי פלאפל על טחינה, חמוצים ועמבה 

)מוגש עם פיתות(

 סלסלת צ'יפס .................................... 32 ₪
סלסלת קריספי צ'יפס גדולה

* עצמות דג בודדות עלולות להימצא גם בפילה דג 
* כל מנות הדגים מוגשות עם תוספת לבחירה

טבעוני



פסטות

רביולי גבינות ........................................ 64 ₪
 רביולי במילוי גבינת ריקוטה 

ברוטב שמנת / שמנת פטריות 

רביולי בטטה ........................................ 64 ₪ 
רביולי במילוי בטטה ברוטב שמנת

ניוקי דג ים............................................ 88 ₪ 
פילה דג ים על ניוקי שמנת פטריות ופרמז'ן

ארוחת ילדים*

שניצלוני דג )5 יח'(
חטיפי שניצל דג עשוי מפילה אמנון מוגש עם צ'יפס .......... 62 ₪

* עצמות דג בודדות עלולות להימצא בשניצלוני הדג 

פטוצ'יני שמנת / עגבניות / רוזה .......................... 45 ₪ 

* * מנות הילדים כוללות שתיה

בקבוק שתיה קלה ................................................... 13 ₪

מים / סודה ............................................................... 10 ₪

פיוז-טי ....................................................................... 13 ₪

בירה שחורה מאלטי ............................................... 13 ₪

כוס לימונדה / תפוזים ............................................. 10 ₪ 

קנקן לימונדה / תפוזים - 1 ליטר ............................. 27 ₪

קפה קר .................................................................... 16 ₪

ברד לימונענע ........................................................... 15 ₪

₪  25  ........................... אלכוהול(  )מכיל  לימונערק  ברד 

בירה

גולדסטאר ............................................. 20 ₪

₪ 20 ........................ גולדסטאר לא מסוננת 

₪  20 .................................. amber-ale שקמה

בירה 00 היינקן ללא אלכוהול ............. 20 ₪

₪ 25  ................................................... קורונה 

בקבוק 330 מ"ל

שתיה קלה

1/3 | 1/2 טובורג .............................. 28 | 32 ₪

1/3 | 1/2 קרלסברג לומה ............... 28 | 32 ₪

1/3 | 1/2 סטלה ............................... 28 | 32 ₪

בירה מהחבית
ברד


