


סושי

הוט ספייסי רול ................................................................... 79 ₪
i/o עטוף סלמון וטונה אדומה, שיטאקי, מלפפון, עירית 

ברוטב אסייתי חם עם שומשום וחריף

טונה ליים .............................................................................. 82 ₪
i/o עטוף בטונה אדומה, לימון ואיולי יוזו, במילוי אספרגוס ובטטה

סלמון כמהין ......................................................................... 78 ₪
i/o במילוי סלמון, אבוקדו ובצל ירוק, איולי כמהין, שבבי סלק קריספי

רול טרטר .............................................................................. 78 ₪
i/o בשומשום שחור, מלפפון, בטטה ואבוקדו, עטוף בטרטר סלמון, 

בצל ירוק וטוביקו

קריספי רול ........................................................................... 72 ₪
i/o עטוף בשבבי טאמפורה, במילוי סלמון סקין, גזר, אבוקדו, שבבי 

בטטה קריספי

רול צמחוני ............................................................................ 59 ₪
בטטה סגולה, מלפפון, אספרגוס, אננס, אבוקדו

ארטישוק ירושלמי ............................................................ 72 ₪
בס פנקו, בטטה, אבוקדו, ספייסי מיונז, צ'יפס ארטישוק

סלמון פוראי ......................................................................... 69 ₪
סלמון מטוגן בפנקו קמפיו, אבוקדו, סלמון צרוב עטוף בטריאקי ובוטנים

קומבינציה זוגית .............................................................. 225 ₪
3 רולים לבחירה

* לא ניתן לבצע שינויים ברולים

קינוחים

מגש פירות אקזוטיים ...................................................... 119 ₪

אבטיח קר ............................................................................. 25 ₪
תוספת פטה - 5 ₪

בננה לוטי .............................................................................. 52 ₪
בתוספת גלידה וניל ולוז מקורמל

קרמו שוקולד ....................................................................... 48 ₪

בוקר

ארוחות בוקר מוגשת בין השעות 8:00-11:00

בוקר ........................................................................................ 79 ₪
2 ביצים לבחירה, לחם דגנים ולבן, סלט ירוק, 3 סוגי גבינות מקומיות, 

חציל קלוי, טונה לימון כבוש, מיקס זיתים. שתיה קרה וחמה.
תוספות לביצים )כלול במחיר(: פטה / גאודה / בצל ומיקס ירוקים

תוספות בתשלום:
2 ביצים לבחירה - 18 ₪  מתבל - 8 ₪  סלט - 15 ₪  שתיה - 10 ₪ 

שקשוקה חלומי ................................................................. 69 ₪
חלה מתוקה, טחינה, אריסה, מיקס זיתים

טוסט........................................................................................ 59 ₪
לחם קסטן, צהובה, עגבניה, סלט ירוק

פנקייק..................................................................................... 58 ₪
פרי עונתי, מייפל, קרם פרש

מוזלי בריאות ...................................................................... 58 ₪
יוגורט 5%, סילאן, גוג'ברי, זרעי צ'יה,  אגוזי מלך, פירות העונה

תוספת שיבולת שועל - 8 ₪

מנות ראשונות

לחם הבית "שטרוימן"....................................................... 26 ₪

חומוס טחינה ....................................................................... 42 ₪
מוגש עם פיתות

₪ 45  ................................................................................. אדממה 

סשימי טונה .......................................................................... 72 ₪
אבוקדו, משמש אוזבקי, פונזו

סביצ'ה דג ים ....................................................................... 69 ₪
טפנד קלמטה, עגבניות צלויות, לאבנה

 
דג ים נא ................................................................................. 68 ₪

תפוז דם, שומר, זעתר טרי
 

קרפצ'ו חציל ........................................................................ 52 ₪
גבינת המאירי, נענע יבשה, דואה

 
סטייק כרובית ..................................................................... 55 ₪

רוטב קיסר, סלסה ורדה, לימון פרסי

טאקוס דגים ......................................................................... 66 ₪
סלסה עגבניות, איולי צי'פוטלה פיקאנטי

כריכים

קורנביף .................................................................................. 66 ₪
לחמניית שטרוימן, איולי פלפלים, ירקות טריים 

סלטים

סלט קיסר עוף .................................................................... 78 ₪
לבבות חסה פריכים, רוטב קיסר, פרמז'ן

סלט שוק ............................................................................... 68 ₪
מבחר ירקות טריים, זעתר, פטה

בוראטה .................................................................................. 74 ₪
מוצרלה, שרי צבעוני, קלמטה, בזיליקום טרי

מטוגן

טבעות קלמארי מטוגן ..................................................... 88 ₪

שניצלונים וצי'פס .............................................................. 72 ₪ 

צי'פס ............................................................................... 25/36 ₪

פריטו מיסטו ...................................................................... 120 ₪
מיקס דגים מטוגנים

גריל

אנטריקוט של "זלמן" .................................................... 168 ₪
280 גר׳ אנטריקוט, תפו"א מדורה, ירקות גריל

שיפוד קצבים .................................................................... 125 ₪
תפו"א מדורה, ירקות גריל 

פרגיות .................................................................................... 88 ₪
קייג'ין, תפו"א מדורה, ירקות גריל 

דאבל מיני בורגר ................................................................ 78 ₪
בורגר מבשר אנטריקוט, חסה, בצל, עגבנייה

תוספת: עין / בצל מטוגן / גבינת צ'אדר - 8 ₪

סלמון .................................................................................... 110 ₪
תפו"א מדורה, ירקות גריל 

דג שלם ................................................................................ 135 ₪
לברק / דניס - מטוגן / גריל, מוגש לצד ירקות בגריל 

חולקים יחד 

נתח פריים ריב................................................. 66 ₪ ל-100 גר׳
מוגש עם 3 תוספות לבחירה: ירקות גריל / סלט ירוק / צ'יפס / 

תפו״א מדורה. )משקלים - שאל את המלצר(

דג ים במלח ...................................................... 45 ₪ ל-100 גר׳ 
מוגש עם 3 תוספות לבחירה: ירקות גריל / סלט ירוק / צ'יפס / 

תפו״א מדורה. )משקלים - שאל את המלצר(

בוצ'ר ביץ' קלאב ............................................................ 485 ₪
5 רולים ספיישל, טרטר טונה, סשימי דג ים

* הגשה עד 40 דק׳ / לא מוגש בחוף

שתיה קלה
כוס תפוזים / לימונדה ..................................................... 14 ₪
סחוט טבעי: תפוז / גזר ................................................. 19 ₪
קולה / זירו / ספרייט / ספרייט זירו / פאנטה .............. 14 ₪
סודה ................................................................................................ 13 ₪
סן פלגרינו ............................................................................... 14/28 ₪
     ₪ 29 ................................................................................ Evian 1 liter
מים בטעמים ................................................................................. 14 ₪ 
פיוז טי אפרסק .............................................................................. 14 ₪
בירה שחורה ................................................................................. 16 ₪
ענבים ............................................................................................... 14 ₪ 

קפואים / גרוסים
אייס קפה ....................................................................................... 26 ₪

תוספת אייריש קרים - 10 ₪
גרניטות בטעמים ....................................................................... 28 ₪ 

תוספת אלכוהול - 22 ₪

שתיה חמה
קפוצ'ינו ..................................................................................... 14/18 ₪ 
קפה שחור ..................................................................................... 12 ₪ 
אספרסו ...................................................................................... 9/12 ₪
מקיאטו ...................................................................................... 11/13 ₪
אמריקנו .................................................................................... 12/14 ₪
נס קפה ........................................................................................... 16 ₪
קפה קר .......................................................................................... 19 ₪

קוקטיילים

אפרול שפריץ .......................................................... 56 ₪
יין מבעבע, אפרול וסודה

מוחיטו קלאסי / ברזילאי..................................... 56 ₪
רום לבן / ואן גוך אסאי, נענע, לימונים וסודה

יפו סטייל ................................................................... 58 ₪
על בסיס וודקה, בטעמים של אננס, בננה וקוקוס – מתוק 

קייצי וסוחף 

עג'מי ........................................................................... 56 ₪
על בסיס ערק בטעם פסיפלורה וליים, מתוק חמוץ 

ועושה חשק לעוד 

פלורנטין .................................................................... 56 ₪
על בסיס ג'ין, אשכולית אדומה ליים, סירופ הדרים ביתי 

ודרופ בזיליקום

מנשייה ....................................................................... 59 ₪
על בסיס וודקה בטעמים של אבטיח ופסיפלורה טרייה, 

מתוק קייצי וקליל, מוגש עם קציפת פסיפלורה

דייזי ............................................................................. 58 ₪
על בסיס וודקה, בטעמים של אפרסק טרי, ליצ'י וליים 

מוגש עם קרטיב מנגו 

ארוחה עסקית ]12:00-16:00[ 
חומוס, צ'יפס וסלט / כריך פרגית /  סלט יווני / 

סלט קיסר / סלט חזה עוף 
מוגש בתוספת צ'יפס, סלט אישי ולימונדה

₪ 60
סטייק פרגית + סלט + צ'יפס + אורז + לימונדה

₪ 60



יין לבן

פינו גריג'יו 
פינו גריג'יו קסטלו דלה רוסה, איטליה ................... 49/205 ₪

שאבלי
שאבלי דומיין פוריי )כוס( ..................................................... 59 ₪
שאבלי ברנרד דפה, צרפת )בקבוק( ............................. 350 ₪

שרדונה
גמלא שרדונה ................................................................. 48/208 ₪
שרדונה תבור, כשר )בקבוק( ............................................ 195 ₪
ירדן קצרין שרדונה )בקבוק( ............................................ 325 ₪

סוביניון בלאן
סוביניון בלאן סנסר ....................................................... 51/225 ₪
ירדן סוביניון בלאן ......................................................... 58/240 ₪

גוורצטרמינר
בלו נאן, כשר .................................................................... 52/218 ₪
גוורצטרמינר ירדן ........................................................... 52/225 ₪

רוזה
ירדן רוזה, כשר ................................................................ 45/195 ₪
רוזה תבור, כשר ............................................................ 49/205 ₪
ראקנטי גרי דה מרסלאן, כשר .................................. 59/245 ₪
רוזה אקס )בקבוק( ............................................................. 265 ₪
רוזה אקס מגנום )בקבוק 1.5 ל׳( .................................... 510 ₪
רוזה אקס )בקבוק 3 ל׳( ................................................... 1100 ₪
רוזה אקס )בקבוק 6 ל׳( ................................................... 2400 ₪
מיראבל רוזה )בקבוק( ....................................................... 365 ₪
מיראבל מגנום )בקבוק( ..................................................... 770 ₪
מיראבל דאבל מגנום )בקבוק( ...................................... 1700 ₪
ירדן ברוט רוזה מבעבע, כשר )בקבוק( ....................... 340 ₪
מדמוזל, כשר .......................................................................... 295 ₪
מדמוזל, כשר )מגנום( .......................................................... 670 ₪
מדמוזל, כשר )דאבל מגנום( ........................................... 1450 ₪
מדמוזל, כשר )6 ליטר( .................................................... 2850 ₪
דומיין אוט – קוט דה פרובנס .......................................... 510 ₪ 
דומיין אוט – קוט דה פרובנס )3 ליטר, מגנום( ..... 4500 ₪ 

מבעבע
קאווה ג'ום סארה, כשר ............................................... 45/215 ₪
לורן פרייה ............................................................................... 950 ₪
לורן פרייה רוזה, כשר )בקבוק( ...................................... 1400 ₪
מואט ושנדו אימפריאל ברוט )בקבוק 750 מל׳( ...... 700 ₪
מואט ושנדו אימפריאל רוזה )בקבוק( ......................... 900 ₪
מואט ושנדו אימפריאל אייס )בקבוק( ....................... 1000 ₪
מואט ושנדו אימפריאל מגנום )בקבוק 1.5 ל׳( ........ 1500 ₪
מואט ושנדו אייס אימפריאל )בקבוק 1.5 ל׳( .......... 2200 ₪
דום פריניון בלאן )בקבוק( .............................................. 1700 ₪
דום פריניון בלאן מגנום )בקבוק 1.5 ל׳( .................... 3900 ₪

יין אדום

מרלו אדמה, כשר )בקבוק( ................................................. 175 ₪
קברנה ירדן )בקבוק(............................................................ 375 ₪

 
וודקה

קטל וואן ...................................................................................... 55 ₪
סמירנוף ....................................................................................... 48 ₪
בלוודיר ......................................................................................... 59 ₪

ג'ין
גורדונס ......................................................................................... 49 ₪
טנקירי .......................................................................................... 53 ₪
בומביי ........................................................................................... 55 ₪

רום
קפטן מורגן ספייסי .................................................................. 49 ₪
פלנטיישן אננס .......................................................................... 45 ₪
בקרדי ........................................................................................... 52 ₪

טקילה
אספלון ......................................................................................... 54 ₪
דון חוליו ....................................................................................... 75 ₪

ליקרים / אניס
קמפרי .......................................................................................... 49 ₪
אפרול ........................................................................................... 48 ₪
בייליס ........................................................................................... 43 ₪
פרנג'ליקו  ................................................................................... 45 ₪
ערק ............................................................................................... 45 ₪
אוזו 12 .......................................................................................... 43 ₪

וויסקי
ג'וני ווקר רד / בלאק ...................................................... 42/52 ₪

גלן פידיך 12 ............................................................................... 52 ₪       
גלן מורנג'י ................................................................................... 55 ₪
מקלאן 12 .................................................................................... 66 ₪
ויילד טרקי 81 ............................................................................ 42 ₪

דרינקים
ארק לימונדה .............................................................................. 45 ₪
ג'ין טוניק ..................................................................................... 55 ₪
וודקה טוניק .............................................................................. 56 ₪
וודקה רדבול .............................................................................. 56 ₪
ג'ק דניאלס ................................................................................. 58 ₪

בירות
קרלסברג - חבית ............................................................. 31/38 ₪
טובורג - חבית ................................................................... 31/38 ₪
סטלה ארטואה - חבית .................................................. 34/39 ₪
הוגרדן - חבית .................................................................... 34/39 ₪
קורונה .......................................................................................... 35 ₪
סומרסבי ..................................................................................... 32 ₪
בירה ישראלית .................................................................... 21/28 ₪

תוספת משקה קל .................................................................... 12 ₪ 
תוספת משקה אנרגיה ........................................................... 15 ₪


