08:00-16:00
מאפי בוקר מתוקים ומלוחים 14-18 /
ארוחת בוקר מבחר גבינות ומטבלים ,זיתים ,באגט ,סלט ירקות ,שתי ביצים לבחירה מוגש עד 38 / 12:00
קיש פטריות וגבינות צאן סלט עלים בוינגרט חרדל 39 /
טוסט גבינת גאודה ממרח עגבניות ,זיתי קלמטה 36 /
סלט עלי אנדיב וחסה סלובה ,סלק צלוי ,תערובת גרעינים ,פרי עונתי ,גבינת קממבר 48 /
סלט ירקות בתיבול טרי,עלי סלנובה ,זעתר טרי ,גבינת פטה 44 /
כריך גבינת פטה ממרח עגבניות ,בייבי תרד ,מוגש עם סלט אישי 38 /
כריך טונה כבושה בצל מוחמץ ,זיתי קלמטה ,הולנדייז שמן זית ,מוגש עם סלט אישי 42 /
כריך סלמון מעושן גבינת שמנת ,מלפפון מוחמץ ,בצל ירוק ,מוגש עם סלט אישי 42 /
סביח חציל ,טחינה ,ביצה קשה ,מוגש עם סלט אישי 38 /
פטוצ'יני ברוטב עגבניות ובזיליקום  /פרמז'ן חמאה ועשבי תיבול 42 /
פילה דניס סלט עדשים ,יוגורט וסומק 55 /
גרבלקס סלמון קרם פרש ,מאפיין אנגלי 42 /

שתיה חמה & קרה
מים מינרליים  /מים מוגזים  /משקאות מוגזים 12
מיץ פרי סחוט במקום 15
חליטת תה  /נענע 14-12
קפוצ‘ינו  /סויה  /נטול  /קר 14-12
אספרסו  /כפול 14-10

מתוקים
מוס שוקולד לבן מקורמל וקרם פסיפלורה
קראמבל תפוחי עץ ושקדים
מוס גבינה ג’לי פטל אדום ,קרם לימון
מוס שוקולד
36

MARVIN WINE & FOOD

Marvin

בוקר  /צהריים  TA /במרוין

מוגש החל מ16:00-

מהשדה
אספרגוס ירוק ופולנטה מתירס טרי 45

סלט עלי אנדיב וסלנובה סלק צלוי ,תערובת גרעינים ,פרי עונתי ,גבינת קממבר 48

סלקים צלויים גבינת סנט מור ופקאן מקורמל

42

מהמשק
גבינות משק יעקבס קרקרים ולחמים 52/68

גבינת קממבר אפויה בריוש סלק ,צ'אטני משמש 42

טוסט גבינת גאודה ממרח עגבניות ,זיתי קלמטה 36

ים & יבשה
סביצ'ה דג ים קרם אבוקדו לימוני

42

פילה דניס סלט עדשים ,יוגורט וסומק

55

גרבלקס סלמון קרם פרש ,מאפין אנגלי

42

ריזוטו פטריות ואספרגוס ירוק

42

ברוסקטה ספייסי טונה ,קרם פרש

48

מתוקים

36 /

מוס שוקולד לבן מקורמל וקרם פסיפלורה

קראמבל תפוחי עץ ושקדים

אלכוהול

מוס גבינה ג‘לי פטל אדום ,קרם לימון

מוס שוקולד

שתיה חמה & קרה

בלאן דה גליליי

38

בומביי

38

דיופוי V.S.O.P

55

חליטת תה  /נענע

12-14

מאר דה גליליי

38

גריי גוס

38

קמפארי

32

קפוצ’ינו  /סויה  /נטול  /קר

12-14

קוקטיילים

38

אספרסו  /כפול

10-14

בירה

28

מים מינרליים  /מים מוגזים  /משקאות מוגזים

יוליוס קלמנטינה 38
מקאלן 12

60

קורוזיה 85 X.O
דיופוי X.O

80
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12

