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

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

נתחי סלמון נורווגי בגריל ....................................... 120 ₪
תוספת לבחירה

פילה ברמונדי / פילה באס* )שאל את המלצר( ................. 105 ₪
תוספת לבחירה

גירוס דג ................................................................... 105 ₪
דג מפורק בפלנצה. תערובת תבליני השף, רוטב טחינה עמבה, 

בצל, סומק ולקט עשבים

פורל הדן פתוח בגריל ........................................ 120 ₪ 
תוספת לבחירה

₪  125  ...................................................... דניס דג שלם 
מטוגן / בגריל ותוספת לבחירה

לברק דג שלם ...................................................... 125 ₪
מטוגן / בתנור עם עשבי תיבול-תוספת לבחירה

תוספות לבחירה
צ'יפס / סלט ירקות קצוץ / ירקות צלויים בגריל

ירקות שורש מדורה

עיקריות נוספות

בצק איטלקי בעבודת יד

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

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

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

* עצמות דג בודדות עלולות להימצא גם בפילה דג 

עיקריות לפתיחה

לחם הבית .............................................. 27 ₪
פוקאצה בעבודת יד מוגשת עם מתבלים, סלסת 

עגבניות,שום קונפי,ובלסמי שמן זית

לחם כפרי לחם מחמצת מקמח מלא ..........29 ₪
מוגש עם מתבלים, סלסת עגבניות, שום קונפי, 

בלסמי ושמן זית

קרפצ’יו חציל ........................................ 38 ₪
חציל קלוי בגריל, טחינה, סילאן, צנונית וקרמבל 

פיסטוק מלוח

כרובית פריכה ....................................... 42 ₪
בציפוי פריך של פירורי לחם עם רוטב שמנת

טחינה חם

סלט ירקות ישראלי )טבעוני( ................... 29 ₪
עגבנייה, מלפפון, בצל, פטרוזיליה, מיץ לימון

ושמן זית

סלט של ירוקים ..................................... 48 ₪
מיקס חסות טריות בוויניגרט, ארטישוק אלה רומנה, 

פקאן וחמוציות

חומוס עם טחינה / גרגירים * )טבעוני( ...... 37 ₪

פלאפל *  )טבעוני( ...................................... 37 ₪
כדורי פלאפל מונחים על טחינה, חמוצים ועמבה

סלסלת צ'יפס )טבעוני( ............................. 32 ₪

* מוגש עם סלסלת פיתות טריות 



פסטות

פטוצ'יני עגבניות / אלפרדו / רוזה / שמנת 
 ₪ 55 .................................................................

ניוקי תפו”א ברוטב שמנת ערמונים .. 64 ₪
שמנת, חמאה, ערמונים, פרמז'ן

ניוקי דג שמנת פטריות ........................ 89 ₪
שמנת, חמאה פטריות מוקפצות, פרמז'ן ודג ים

ארוחת ילדים *

חטיפי שניצל דג מצופה בפרורי לחם )4 יח'(
מפילה מושט )אמנון( בתוספת צ'יפס .............................. 62 ₪

< עצמות דג בודדות עלולות להימצא גם בפילה דג 

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 ₪

1/3 | 1/2 טובורג ................................. 22 | 28 ₪

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

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

בירה

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

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

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

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

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

בקבוק 330 מ"ל

שתיה קלה

בירה מהחבית


