
תפריט בשרי

נישנושים

סלטים
סלט עוף חם....................................................................58&

מבחר עלים, מלפפון, עגבניה, פטריות, נבטים, ונתחי עוף מתובל 
ברוטב ויניגרט בליווי ברוסקטות

סלט טונה אדומה..........................................................85&
מבחר עלים, עגבניות שרי, בצל סגול ברוטב פרי הדר

סלט ניין ביץ’ בקר.........................................................67&
סלט קר חם, רצועות פילה בקר, עלים ירוקים, חסה, פטריות, 

מלפפון, פלפל אדום, ברוטב חרדל דבש

עיקריות

כנפיים צלויות על גריל.............................................49&
ברוטב צ’ילי מתוק

חומוס................................................................................32&
מוגש עם שמן זית ו-2 פיתות

חמוצי הבית....................................................................15&

פלאפל.............................................................................34&
מוגש עם פיתה וסלט ירקות, טחינה, מלפפון חמוץ

אדממה.............................................................................30&
פולי סויה מאודים עם מלח גס ולימון

צ’יפס גדול / קטן..................................................34/18&

ג’חנון בשבת ............................................................35&
מוגש עם רסק וביצה קשה

ראשונות

כרובית מטוגנת בטמפורה (סגנון הודי)....................36&
מוגש עם רוטב סלסה עגבניות

מגדלי כבד אווז............................................................84&
3 שכבות כבד אווז מוגש עם ברוסקטות לצד קונפיטוריה

בצל שאלוט, סלט עלים 

קרפצ’יו פילה בקר......................................................62&
מלח, פלפל, שמן זית, ורוטב בלסמי 

קרפצ’יו טונה אדומה..................................................62&
מלח, פלפל, שמן זית, ורוטב בלסמי 

חריימה בשישי.................................................................65&
דג נסיכת הנילוס מוגש עם 2 לחמניות מתוקות, סלט עלים 

וחומוס

כבד עוף ...........................................................................57&
כבד עוף מוקפץ עם בצל ופטריות ברוטב טריאקי על מצע 

פירה, מוגש עם פיתה

נקנקיות מרגז..................................................................60&
מוגש עם סלט ותוספת לבחירה

המבורגר ניין ביץ’............................................................60&
המבורגר מבשר בקר משובח מוגש עם צ’יפס 

ו טריים חתוכיםירקות

שניצלונים פריכים..........................................................51&
רצועות חזה עוף בציפוי פריך מוגש עם סלט ותוספת 

לבחירה

שניצל מטוגן.....................................................................59&
חזה עוף בפירורי לחם בהכנה ביתית, מוגש עם סלט

ותוספת לבחירה

חזה עוף על הגריל.........................................................57&
מוגש עם סלט ותוספת לבחירה

קבב הבית.........................................................................59&
מוגש עם טחינה, סלט ותוספת לבחירה

סטייק פרגית....................................................................69&
מוגש עם סלט ותוספת לבחירה

סטייק אנטריקוט על הגריל.........................................108&
(תוספת כבד אווז 35&) ברוטב פלפלת מוגש עם סלט 

ותוספת לבחירה

פלטת בשרים................................................................260&
רצועות אנטריקוט, קבב הבית, כנפיים, מרגז ופרגית מוגש

עם 2 סלטים + 2 תוספות לבחירה

*תוספות לבחירה: צ’יפס / אורז / פירה / אורז מוקפץ
 *סלטים לבחירה: סלט ירקות / עלים 

לחם הבית מטבלים.....................................................20&
מוגש עם טפנד זיתים, פסטו ואריסה

פלטת מטוגנים.............................................................56&
פסטלים, סיגרים, קובה, פלאפל על מצע חסה עם טחינה בצד

תוספת פיתה...................................................................3&

טחינה...............................................................................31&
מוגש עם פטרוזיליה, שמן זית ו-2 פיתות

תוספת לחומוס...............................................................5&
גרגירי חומוס / טחינה / בצל-פטריות / ביצה
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חציל בלאדי...............................................................................37&
טחינה, שמן זית, לימון כבוש, גרגירי חומוס, פטרוזיליה,

מוגש עם פיתה וסלט ירקות

 .121

 .151



דגים
פילה דניס .....................................................................98&

צרוב על הפלנצ’ה בקרסט תבלינים,
מוגש עם סלט ותוספת לבחירה

דניס שלם ...................................................................101&
אפוי בתנור בתוספת פלחי לימון כבוש וקונפי שום,

מוגש עם סלט ותוספת לבחירה

לברק שלם..................................................................101&
אפוי בתנור בתוספת פלחי לימון כבוש וקונפי שום,

מוגש עם סלט ותוספת לבחירה

ברבוניות.......................................................................110&
על מצע חסה, מוגש עם סלט ותוספת לבחירה

פלטות דגים ניין ביץ’...............................................215&
מבחר דגים מטוגנים על הפלנצ’ה על מצע צ’יפס

מוגש עם 2 סלטים לבחירה

פילה סלמון.................................................................101&
פילה סלמון צרוב על הפלנצ’ה, מוגש עם שעועית ירוקה,

עגבניות שרי ובצל מוקפצים

סטייק טונה אדומה...................................................101&
פילה טונה צרוב על הפלנצ’ה מוגש על מצע
שעועית ירוקה, עגבניות שרי ובצל מוקפצים

*תוספות לבחירה: צ’יפס / אורז / פירה / אורז מוקפץ /
שעועית ירוקה, עגבניות שרי ובצל מוקפצים

*סלטים לבחירה: סלט ירקות / עלים

מיוחדים
טורנדו רוסיני..............................................................135&
פילה רוסיני בליווי כבד אווז מוגש על מצע קרם תפו”א,

פטריות ורוטב פורטו

טריו ניין ביץ’...............................................................125&
פילה בקר, סטייק פרגית, צלעות כבש, מוגש על מצע

קרם תפו”א, פטריות ורוטב פורטו

צלעות טלה.................................................................125&
מוגש על מצע קרם תפו”א ופטריות עם ציר ירקות שורש

מדליוני פילה בקר....................................................125&
פילה בקר צלוי על הגריל מוגש עם קרם תפו”א ברוטב 

פלפלת

שאטו בריון לזוג........................................................255&
מנה זוגית נתח פילה בקר שלם 500 גרם מוגש עם קרם

תפו”א, פטריות ובצל

כריך פרגית .........................................................63&
נתחי פרגית, חסה, בצל, עגבניה, מלפפון ירוק 

חמוץ, ממרח איולי, אריסה

כריך אנטריקוט ..................................................66&
נתח אנטריקוט, חסה, בצל, עגבניה, מלפפון ירוק 

חמוץ,ממרח איולי, אריסה 

כריך חזה עוף ....................................................58&
חזה עוף, חסה, בצל, עגבניה, מלפפון ירוק חמוץ,

ממרח איולי, אריסה

כריכים
*הכריכים מגיעים עם צ’יפס וסלט ירקות/עלים

אסיאתי
ביף סצ'ואן.............................................................68&

פילה בקר, גמבה אדומה, גמבה ירוקה, בצל לבן, בצל 
ירוק, רוטב סצ׳ואן מוקפץ על ווק, מוגש עם אורז לבן 

בצד

עוף סצ'ואן............................................................58&
ניתחי עוף, גמבה אדומה, גמבה ירוקה, בצל לבן, בצל 
ירוק, רוטב סצ׳ואן מוקפץ על ווק, מוגש עם אורז לבן 

בצד

נודלס ברוטב פסטו צמחוני/בשרי.............58/47&
פילה עוף, אטריות ביצים, נבטים, בצל לבן, ברוטב 

פסטו, חלב קוקוס, וצ'ילי אדום פיקנטי

ספייסי נודלס צמחוני/בשרי......................58/47&
אטריות ביצים, פילה עוף, גזר, פלפל אדום, ירוק,

חלב קוקוס, קארי אדום ובצל ירוק

מנות הנודלס מגיעות פיקנטיות.
* ניתן גם לקבל מנות לא חריפות

* ניתן לקבל את מנות הנודלס בתוספת בוטנים וכוסברה

תוספת פילה בקר למוקפצים בלבד.........15&
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