S TA RT E R S
לחמה נג’מה לחם הבית בליווי הממרחים שלנו 29 -------------------------------------
קרפצ’יו דג ים עם עגבניות סחוטות ,שמן זית וזעתר 65 ---------------------------------
קרפצ’יו פילה עגל עם חומץ בלסמי ופרמז׳ן ,לצד לחם קלוי 70 -------------------------
קרפצ’יו חציל עם סילאן ,אריסה ,טחינה גולמית וגבינת שנקליש 60 ----------------------
שושברק במילוי בשר ותרד על מצע יוגורט ונענע 62 -----------------------------------
צ׳יקופתא עם פילה ברבוניה ,ויניגרט עגבניות וגבינת שנקליש 68 --------------------------
סוכריות סינטה נתחוני סינטה על הגריל על מצע רוטב טופי 72 --------------------------
שווארמה מוסר ים עם טחינה ,עגבניה ,בצל וסומק 70 ---------------------------------
שווארמה פילה עגל לצד חמוצים וטחינת עמבה 75 ----------------------------------
סינטה אנגוס נתחוני סינטה משובחת על הגריל 70 ------------------------------------

S A L A D S
סלט קצוץ מלפפון ,עגבניה ,צנונית ,בצל סגול ונענע קצוצים ,לצד טחינה אסלית 40 --------
סלט ריחאן בזיליקום ,נענע ופטרוזיליה קצוצים עם קשיו ,שנקליש ופירות 40 --------------
טאבולה נג’מה פריקי ,קרם חציל ,פטרוזיליה ,נענע ,בצל ירוק ,ג׳רג׳יר וויניגרט רימונים 40 ----
חומוס נג’מה עם סלטון תסליחא 40 --------------------------------------------------

GOOD TO MEAT YOU
אתם מוזמנים ליהנות מנתחים טריים ומשובחים שנבחרו בקפידה על ידי השף שלנו
וניצלים לעיניכם על גריל פחמים מקצועי וייחודי .בתיאבון!

סטייק פילה עגל  250גרם 150 ----------------------------------------------------
סטייק אנטריקוט  350גרם 145 ----------------------------------------------------
סטייק סינטה  300גרם 130 --------------------------------------------------------
צלעות טלה מובחרות 160 ----------------------------------------------------------
הקבב של נג’מה 80 ---------------------------------------------------------------
סטייק פרגית 75 ------------------------------------------------------------------
המבורגר נג’מה מבשר אנגוס משובח 72 --------------------------------------------

נתחים על העצם

מחיר ל 100-גרם בהתאם למשקלי הנתחים הקיימים

ניו יורק סטייק סינטה על העצם 40 --------------------------------------------------
טי בון סינטה פילה עם עצם 42 -------------------------------------------------------
פורטרהאוס סינטה פילה עם עצם 45 ------------------------------------------------
פריים ריב אנטריקוט על העצם 45 ---------------------------------------------------
טומהוק אנטריקוט על עצם ארוכה 45 ------------------------------------------------

מן הים
קלמארי קריספי לצד ציזיקי ים תיכוני 80 --------------------------------------------
פילה לברק צלוי על הגריל לצד פירה תפו״א וירקות שורש 120 -------------------------
ברבוניות פריכות מהים התיכון לצד ציזיקי ים תיכוני 130 ----------------------------

W I N E S
מבעבע ושמפניה

יין רוזה

ירדן שרדונה בלאן דה בלאן 47/240 -
מואט ושנדו ברוט אימפריאל 500 ----
מואט ושנדו אימפריאל רוזה 580 ----
מואט ושנדו אייס רוזה 620 ---------
וו קליקו ברוט 640 -----------------
וו קליקו רוזה 720 ------------------
דום פריניון בלאן 1,950 -------------

גרי דה מרסלאן רקנאטי 200 --------

יין לבן
רקנאטי מד בלנד לבן 47/150 --------
עמק האלה סוביניון בלאן 47/150 -----
ירדן שרדונה 47/150 ---------------
ברבדו סוביניון בלאן 47/150 ---------
שאבלי 150 ------------------------
הר עמשא לבן 180 -----------------
ריזלינג יבש כרם קאיומי 200 --------
מראוי הרי יהודה רקנאטי 200 -------
הרי יהודה לבן יקב צרעה 240 --------
שורש לבן יקב צרעה 260 ------------
נחל יתיר לבן 260 -------------------

פרובאנס סנסו מיראבל 260 ---------

יין אדום
רקאנטי מד בלנד אדום 47/150 ------
עמק האלה אסטייט קברנה סוביניון 47/150 -
עמק האלה מרלו 47/150 -----------
דלתון קברנה סוביניון רזרב 180 -------
הר עמשא 180 ---------------------
בראבדו מרלו 220 -----------------
שיראז כרם קיומי 220 --------------
צרעה הרי יהודה 240 ---------------
ירדן קברנה סוביניון 240 ------------
נחל יתיר אדום 260 ----------------
שורש אדום יקב צרעה 260 ---------

C O C K TA I L S
 SEA STARחליטת מלפפון ,סלרי ושמיר משוקשקים עם אוזו ,ליים ,ג׳ין ולימונצ׳לו 49 -----
 MY TOYמאי טאי קריבי של קוקוס ואננס ,נגיעות שטרז ופלרניום 49 ------------------
 ROSE FIZZג׳ין ,ליים ,ורדים וטוניק הלדרפלאוור 49 ------------------------------
 SUMMER TIMEתותים מרוסקים עם וודקה קפואה וגליאנו אפרטיבו 49 ---------------
 SPICY AMARETTOהנסי  VSOPעם דיסראנו אמרטו ,שאטה חריף ונקטר מנגו 55 ----

ALCOHOL
אפרטיף
צינזאנו ביאנקו/רוסו/יבש ----
קמפרי ---------------------
אפרול ---------------------
אנטיקה פורמולה ------------

וויסקי אסייתי
19/35
19/35
19/35
21/40

וודקה
בלוודר 29/55 ---------------------
גרייגוס 29/55 ---------------------
בלוגה 32/70 ----------------------

ג׳ין
טנקרי 20/35 ----------------------
טנקרי 21/37 ------------------- 10
סיטדאל 21/37 --------------------

רום
פלנטיישן  3כוכבים 19/35 ----------
פלנטיישן גרנד ריזרב 26/50 --------
זקאפה 37/70 ------------------ 23
זקאפה XOי 52/100 ---------------

טקילה
דון חוליו בלנקו 27/45 -------------
דון חוליו אנייחו 27/45 -------------
פטרון רפוסדו 45/85 ---------------

אניס
אוזו 18/25 -------------------- 12
ג׳אבלנה 15/28 --------------------
אבו סעדה 17/30 ------------------

קוניאק
הנסי VSי 22/40 -------------------
הנסי VSOPי 37/65 ----------------
הנסי XOי 70/130 ------------------

קוואלן מעושן 27/45 ---------------
היביקי 33/60 ---------------------

וויסקי אמריקאי
בולט -----------------------
בולט ריי --------------------
ג׳ק דניאלס -----------------
ג׳נטלמן ג׳ק -----------------

22/40
24/45
27/45
33/60

וויסקי סקוטי
ג׳וני ווקר בלק לייבל 29/55 ---------
ג׳וני ווקר גולד ריזרב 34/65 --------
ג׳וני ווקר בלו לייבל 65/120 --------
רויאל סלוט 60/120 ----------------

וויסקי סינגל
גלנליווט 30/55 ----------------- 12
גלנמורנג׳י 29/50 --------------- 10
גלנמורנג׳י 55/100 ------------- 18
מקלאן 33/60 ------------------ 12
מקלאן 65/120 ----------------- 15
מקלאן 130/240 --------------- 18
מקלאן 155/270 --------------- 21
ארדבג מעושן 25/45 --------------

ליקר
שאמבורד 20/25 ------------------
סאן ג׳רמן 22/40 -----------------

דג׳סטיף
פרנה ברנקה 17/30 ---------------
יגרמייסטר 17/30 -----------------
אמורה מונטנגרו 17/30 ------------

