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 ₪ 19 עם שלושה מטבלים מפנקים רך מאד בפנים, כמעט שרוף בחוץ, חם מהמאפיה   |   של הקונטיינרהמפורסם הלחם 

 

 ₪ 92 שמן זית, זעתר, לבנה מהצפון, סלק מעושן על הגריל| סלק על לבנה צפונית 

 ₪ 92סומק , שמן זית ,שרי ,בצל ירוק וסגול|  דייגים איקרה

 

+++  

 ₪ 44שום קונפי  , זעתר ,בלסמי מצומצם, משובח פרמזן גראנה פדאנו, אגוזי מלך, גרילעל הקלויים ירקות |  יו סלק'קרפצ

 ₪ 85 כוסברה, פטרוזיליה ,בצל סגול ,זיתי קלמטה, עגבניות שרי, אבוד לחם, פטה ופילה אנשובי  גבינת|  פנצנלה פטהסלט 

 ₪ 85  פטרוזיליה, שמן כמהין ,קלמטה, ירוק וגם סגול בצל, תטחינה גולמי, אנטיפסטי, כרובית אפויה|    טבעוניואנטיפסטי  סלט כרובית

 

 ₪ 85 ביצה חצי קשה וקורנישונים, בצל ירוק, שעועית ירוקה, תפוח אדמה באיולי חרדלסלט מטיאס כבוש ו|    משובח מטיאס סלט

 ₪ 44  , שמן זית, לימון, בצל סגול, בצל ירוק, פרי עונה, נתחי דג סלמון נא |   נתחי סלמון נורווגי

 ₪ 44  ילי'צ, פטרוזיליה, בצל סגול, כוסברה, לימון, מהדייגים דג ים, הכי טעים, הכי פשוט |  דייגיםה 'סביצ

 ₪ 44מוגשים עם לימון כבוש ועגבניות שרי , מילוי עשבי תיבול טריים ומוצרלהב קלמארי סגולים צרובים!  חריף ספיישל קלמארי

 

 

+++ 

 ₪ 25   עשבי תיבול וגבינת פטה, חמאה, רוטב עגבניות, עראק ואוזו|  שרימפס כמו אצל היוונים

 ₪ 25משתנה בהתאם לגובה הגלים   , שאל את המלצר על מנות הספיישל|  שרימפספיישל

 ₪  55יפס  'קורנישונים וצ, בצל, בריושלחמנית , אנחנו מכיניםש bourbonקצוץ גס ברוטב  שרימפס| שרימפס אנד רול 

 

 55   בצל מטוגןעם  אביבשל  םחמאת תפוזיומוקפץ בשחור על ברזל צרוב |  קלמארי סגול

  54  רוטב טרטר צלפים  |  י מטוגן קלאסיקלמאר

 

 ₪ 25  עם מבחר מטבליםשלמים  (לפי מה שהדייג תפס ברשת בבוקר )מבחר דגי ים קטנים   |  מטוגנים ים תיכון מיקס דגי

 ₪ 115  טפנאד עגבניות מיובשות בשמש, פירה עננים מוגש על|    ה'על הפלאנצ לברקפילה 

 ₪ 194  דג שלם מטוגן עם סלט עגבניות חריף במידה|  דג ים שלם 

 

 ₪ 194  כוסברה וחלב קוקוס, פטרוזיליה, בצל, גרם סרטנים כחולים בקארי קצת חריף 0111 במחבת לוהטת|   סרטנים כחוליםאלף 

 ₪ 75  וטרטר צלפים איולי לימונים כבושים, עבה בירהבצק מעטפת , טיגון בשמן עמוק עמוק |    יפס'פיש אנד צ

 

 ₪ 55  קריספי סירות תפוחי אדמה לצד מוגש תערובת תבלינים של הקונטיינרב|   מידל איסט סטייל פרגיתשיפודי 

+++ 

 ₪ 194ן   'גבינת פרמזוהמון  פירות יםעשיר של מבחר , ריזוטו איטלקי עם קולי סלק |   של הקונטיינר יםהפירות ריזוטו 

 ₪ 194  ילי'צ, שום, פטרוזיליה, טפנאד עגבניות שמש ,שמנת ,יין לבן ,סרטן כחול, ראשי קלמארי, קלמארי , שרימפס| אושר מנה של 

+++ 

 ₪ 95יין לבן , שום, בצל ירוק, שעועית ירוקה,  תרד|  בריאים ירוקים

 ₪ 95  מומלץ ליד הבירה, דגי אנשובי קטנים מטוגנים|  אנשובי

 ₪ 95 אי אפשר להפסיק|  יפס דק דק'צ

 ₪ 14|  אורז לבן

 


