
הבנים 14 הוד השרון, 09-7441444 / *משתנה על בסיס יומי

מתחילים
ארטישוק צלוי / 38

קרם שמנת איולי, קלמטה, שקדים ואורגנו )ניתן להזמין בגרסה טבעונית(

חציל קלוי באש חיה / 38
טחינה, יוגורט, סלסה שלנו וגרעינים 

סביצ'ה סלמון / 42
נקטרינה, כוסברה, בצל סגול ושקדים 

קרפצ'יו בקר / 56
על ברוסקטת בריוש עם איולי, ארוגולה ובצל סגול

קלמארי פריך / 46
טבעות קלאמרי ואיולי

כרוב צלוי / 48
עשבים, שקדים, שמן זית ואבן יוגורט

שרימפס בשום ושמן זית / 58 
צ'ילי, פטרוזיליה, לימון וחצי פוקצ'ה

פטה כבד עוף / 44
בציפוי אגוזי לוז, עם ריבת שאלוט וחצי פוקא'צה

פוקאצ'ה / 18 
 עם חמאה וסלסת עגבניות

סלטים
סלט ירקות /56

שרי, מלפפון, פלפל סוויט בייט, בצל סגול, אורגנו, זיתים וברוסקטה 
עם סנט מור צרובה

סלט קיסר/סלט קיסר וחזה עוף צלוי / 52/64
לבבות חסה, קרוטונים, פרמזן ופילה אנשובי

ממשיכים
ניוקי שרימפס / 84

ברוטב שמנת בייקון, פטרוזיליה ובזיליקום

לינגוויני פירות ים / 92
שרימפס בלאק טייגר וקלמארי בחמאת עגבניות ועשבי תיבול

פנה אליו אוליו / 62
בטטה, זיתים, שום, פטרוזיליה ואורגנו

ניוקי סגול / 78
במילוי גבינת ברי, רוטב שמנת, עגבניות מיובשות, אגוזי פקאן 

ובזיליקום

לינגוויני ראגו עגל / 78
ציר בקר, מחית כמהין ושמנת

פילה סלמון בחמאת מרווה עם תוספת לבחירה* / 88 

המבורגר וצ׳יפס / 72
 230 גרם, רוטב ברביקיו, איולי, חסה, עגבנייה ובצל כבוש, 

מוגש עם תוספת לבחירה*
תוספות להמבורגר - אמנטל 8, בושה 12, בייקון 14

המבורגר טבעוני וצ׳יפס / 66
עגבנייה, בצל כבוש וחסה, מוגש עם תוספת לבחירה*

סטייק אנטריקוט טרי ומיושן 300 גרם / 146
שעועית ירוקה, רוטב שמנת פלפלת ופירה

כבדי עוף צרובים במחבת/ 68
בציר בקר וסילאן, בצל חרוך ופירה

שניצל עם תוספת לבחירה* / 66 

חזה עוף עם תוספת לבחירה* / 66 

כריך עוף/עוף ובייקון / 48/60
איולי הבית, חסה, עגבניה, בצל סגול מוגש בתוספת צ'יפס/סלט ירוק

*תוספות לבחירה 
 פירה / צ'יפס / מג'דרה )מבורגול ועדשים( / סלט ירוק / 

ירקות צלויים

ילדים )עד גיל 12(
מוגש עם כוס מיץ תפוזים/לימונדה

פסטה לינגוויני ברוטב שמנת/עגבניות/רוזה / 38

שניצל/המבורגר ילדים עם צ'יפס / 44

בימים א׳-ה׳ בשעות 12:00-17:00
עם כל מנה עיקרית, כוס תפוזים/לימונדה/סודה/קפה. 

ניתן להחליף לכוס יין הבית לבן/אדום/שליש באדוייזר
בתוספת 15 ₪.

קינוחים
קרם ברולה / 32

סופלה שוקולד וקרם אנגלז / 38

גופרה בננה-קרמל, מוגש חם עם גלידת וניל / 44 

ניתן להזמין כמנה צמחונית


