
ספיישלים

מפגש הדייגים
מושט )אמנון( שלם מטוגן ...........................................................................68 ₪

תוספת לבחירה - סלט / צ'יפס

נתחי פילה מושט )אמנון( בגריל ..................................................................75 ₪
תוספת לבחירה - סלט / צ'יפס 

נתחי סלמון נורווגי בגריל .............................................................................88 ₪
תוספת לבחירה - סלט / צ'יפס 

פיש & צ'יפס - נתחי דג בטמפורה של בירה .................................................45 ₪
מוגש עם צ'יפס 

צ'יפס קטן | גדול ...............................................................................15 ₪ | 22 ₪ 

טבעות בצל קטן | גדול ......................................................................20 ₪ | 30 ₪ 

סלט ישראלי קצוץ טרי ................................................................................29 ₪ 

חומוס הבית ...............................................................................................30 ₪ 
מוגש עם גרגרים חמים

סלסלת כדורי פלאפל ..................................................................................29 ₪
בליווי טחינה וחמוצים

פילה בס | נתחי פילה בס על הגריל ...................................................85 ₪ 
עם תוספת לבחירה

לברק שלם מטוגן .............................................................................89 ₪ 
עם תוספת לבחירה

דניס שלם מטוגן ..............................................................................84 ₪
עם תוספת לבחירה

שאל את 
המלצר

 דג מרוקאי | נתחי פילה מושט ברוטב חריף .....................................90 ₪ 

בורי כנרת | נתחי בורי מטוגנים מהכנרת .......................................... 68 ₪

כרובית פריכה | פרחי כרובית בציפוי פרורי לחם ..............................29 ₪
מוגש עם טחינה



יין 

כוס יין הבית מהחבית ......20 ₪

בקבוק יין הבית 750 מ"ל ....59 ₪

בקבוק יין קטן 350 מ"ל .......30 ₪

בירה בקבוק

טובורג בקבוק ..................15 ₪

קרלסברג   בקבוק ..............15 ₪

סמירנוף אייס ................... 20 ₪

בירה מחבית 

1/3 קרלסברג ..................20 ₪

שתייה קלה

קולה ................................10 ₪ 

זירו ..................................10 ₪

פאנטה .............................10 ₪

ספרייט .............................10 ₪

ספרייט זירו ......................10 ₪

תפוחים ............................10 ₪

ענבים ...............................10 ₪

בירה שחורה .....................10 ₪

לימונענע ......................... 10 ₪

מיץ אשכוליות .................. 10 ₪

XL אקסל ......................... 7 ₪

מים ..................................6 ₪

סודה ................................6 ₪

מפגש הדייגים

אלכוהול

סמירנוף אייס ................... 20 ₪

ברד לימונדה ערק .......... 20 ₪

קמפרי ......................... 32 ₪ | 15 ₪

אוזו ..................... 37 ₪ | 18 ₪

ערק איילים .......... 17 ₪ | 10 ₪ 

וויסקי בלק לייבל .... 43 ₪ | 21 ₪

וודקה קאטל וואן .... 36 ₪ | 18 ₪

מנה | צ'ייסר



 קרם ברולה ................................. 39 ₪

קרמינו ...................................... 34 ₪
קרם שוקולד קטיפתי שבמרכזו קרם ברולה בציפוי 

קריספי "מתפצפץ" של נוגט ובייגלה, על מצע קראנצ'י 
של שוקולד מריר, נוגט ובייגלה

סושי קוקוס .............................. 34 ₪
מעטפת של טראפלס שוקולד במילוי קרם קוקוס, 

עטוף בקוקוס לבן וקלוי

מפגש הדייגים

תפריט קינוחים

 קרם ברולה ................................. 39 ₪
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קריספי "מתפצפץ" של נוגט ובייגלה, על מצע קראנצ'י 
של שוקולד מריר, נוגט ובייגלה
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מעטפת של טראפלס שוקולד במילוי קרם קוקוס, 

עטוף בקוקוס לבן וקלוי

מפגש הדייגים
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