
מפגש הדייגים
ראשונות

פרנה לחם הבית מרוקאי ............................................................................ 25 ₪ 
שמן זית בלסמי, חמאה וטחינה

קרפצ'יו חציל ............................................................................................ 38 ₪ 
חציל קלוי בגריל, טחינה, סילאן ושבבי פיסטוק מלוח

סלט ירקות ישראלי .................................................................................... 29 ₪ 
עגבנייה, מלפפון, בצל, פטרוזיליה, מיץ לימון ושמן זית

סלט של ירוקים ......................................................................................... 44 ₪ 
מיקס חסות טריות בוויניגרט  תפוח, חמוציות ופקאן

חומוס הבית ...............................................................................................35 ₪
חומוס עם טחינֻהֻֻ / גרגירים 

סיגר דג ים ................................................................................................. 48 ₪ 
עלי סיגר במילוי דג ים מוגש לצד טחינה ואריסה

צ'יפס קטן / גדול .............................................................................. 24 ₪ / 31 ₪ 
טבעות בצל ............................................................................................... 24 ₪ 

תוספות לבחירה
צ'יפס / סלט ירקות קצוץ / טבעות בצל

עיקריות
מושט )אמנון( דג שלם מטוגן ............................................................ 89 ₪

מנת הדגל של מסעדת הדגים, תוספת לבחירה

נתחי פילה מושט )אמנון( צלויים בגריל ....................................................... 92 ₪
תוספת לבחירה 

נתחי סלמון נורווגי בגריל ........................................................................... 105 ₪
תוספת לבחירה 

דניס דג שלם מטוגן .................................................................................... 98 ₪ 
תוספת לבחירה

לברק דג שלם מטוגן ................................................................................... 98 ₪ 
תוספת לבחירה

פילה בס ................................................................................................... 105 ₪ 
נתחי פילה בס צלויים בגריל, תוספת לבחירה



שתייה קלה

שתייה קלה .................................... 12 ₪ 

מים מינרלים ................................... 10 ₪ 

בקבוק סודה ................................... 10 ₪

קנקן 1 ליטר שתיה תפוזים / לימונדה ... 25 ₪

מפגש הדייגים

אלכוהול

סיידר תפוחים סטרונגבואו ... 15 ₪

עראק ............................. 20 ₪ 

בקרדי בריזר ...................... 20 ₪

ברד לימונענע ערק .......... 20 ₪

אוזו ....................... 37 ₪ | 18 ₪

וויסקי בלק לייבל ..... 43 ₪ | 21 ₪

וודקה קאטל וואן ..... 36 ₪ | 18 ₪

מנה | צ'ייסר

בירה בקבוק .............................. 20 ₪
גולדסטאר / בירה סול 

בירה היינקן 00 ללא אלכוהול
unfiltered גולדסטאר לא מסוננת

בירה שחורה בבקבוק .................... 12 ₪

1/3 בירה מחבית 
טובורג ........................................... 22 ₪

קרלסברג לומה ............................... 28 ₪

1/2 בירה מחבית 
טובורג / קרלסברג ........................... 28 ₪

קרלסברג לומה ............................... 32 ₪

ארוחת ילדים
נגיסי שניצל דג מצופה בפרורי לחם קריספי )4 יח( ............................................ 60 ₪ 

עשוי מפילה מושט )אמנון( בתוספת צ'יפס

פטוצ'יני ברוטב עגבניות ................................................................................... 42 ₪

* מנות הילדים כוללות שתיה

יין 

קברנה סוביניון | סדרת גולן יקבי רמת הגולן ............................................. 90 ₪ / 32 ₪

סוביניון בלאן | סדרת גולן יקבי רמת הגולן ................................................ 90 ₪ / 32 ₪

בקבוק / כוס


