מפגש הדייגים
ראשונות

טבעוני

לחם הבית 27 ..............................................................................................

₪

פוקאצ'ה בעבודת יד עם מתבלים

קרפצ'יו חציל 41 .......................................................................................

₪

חציל קלוי בגריל ,טחינת הדקל ,סילאן ,שקדים קלויים (ופרי העונה משתנה)

סלט ירקות ישראלי 31 ................................................................................

₪

עגבנייה ,מלפפון ,בצל ,פטרוזיליה ,מיץ לימון ושמן זית

סלט של ירוקים 56 .....................................................................................

₪

מיקס עלי חסה פריכים ,תפוח פינק ליידי חמוציות ופקאן קלוי בוויניגרט קלאסי
כרובית פריכה ₪ 44 ..........................................................................................
פרחי כרובית בציפוי פריך ורוטב צ'ילי

סיגר דג ים 55 .................................................................................................

₪

עלי סיגר במילוי דג ים ,טחינה אריסה ולימון כבוש

חומוס הבית 37............................................................................................

₪

חומוס גרגירים עם טחינה (מוגש עם פיתות)

חומוס פטריות 38.......................................................................................

₪

חומוס עם פטריות טריות מבושלות (מוגש עם פיתות)

טחינה גלילית 37.........................................................................................

₪

טחינה ,אריסה ולימון כבוש (מוגש עם פיתות)

צלחת צ'יפס 32 .............................................................................................

₪

צלחת קריספי צ'יפס גדולה

עיקריות
מושט (אמנון) דג שלם מטוגן ₪ 92 ............................................................
מנת הדגל של מסעדת הדגים ,עם תוספת לבחירה
פילה מושט ₪ 95 ...............................................................................................
נתחי פילה מושט (אמנון) צלויים בגריל עם תוספת לבחירה

סלמון נורווגי 110 .............................................................................................

₪

נתחי סלמון צלויים בגריל עם תוספת לבחירה
לברק מטוגן ₪ 110 ...............................................................................................
דג לברק שלם עם תוספת לבחירה
דניס מטוגן ₪ 105 .............................................................................................
דג דניס שלם עם תוספת לבחירה
פילה לברק ₪ 105 ...............................................................................................
נתחי פילה צלויים בגריל עם תוספת לבחירה
תוספות לבחירה
צ'יפס  /סלט ירקות קצוץ  /טבעות בצל

מפגש הדייגים
ארוחת ילדים
חטיפי תירס ( 5יח') ₪ 55 ...........................................................................................
חטיפי שניצל תירס מוגש עם צ'יפס
שניצלוני דג ( 5יח') ₪ 62 ............................................................................................
חטיפי שניצל דג עשוי מפילה אמנון מוגש עם צ'יפס
* מנות הילדים כוללות שתיה

בירה בקבוק 20 ..............................
גולדסטאר
בירה היינקן  00ללא אלכוהול
גולדסטאר לא מסוננת unfiltered
שקמה amber-ale

₪

קורונה ₪ 23 ...........................................

 1/3בירה מחבית

שתייה קלה
שתייה קלה ₪ 13 ....................................
מים מינרלים ₪ 10 ...................................

בירה שחורה (מאלטי) 13 ....................
בקבוק סודה ₪ 10 ...................................
קנקן  1ליטר שתיה תפוזים  /לימונדה ₪ 27 ...
₪

טובורג ₪ 28 ...........................................

אלכוהול

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

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

סטלה ₪ 28 ............................................

בקרדי בריזר 20 .................

 1/2בירה מחבית

ברד לימונענע ערק ₪ 20 ..........

טובורג ₪ 32 ...........................................

צייסר עראק/אוזו₪ 10 ............

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

אוזו לימונענע₪ 25.................

₪

סטלה ₪ 32 ............................................

יין

בקבוק  /כוס

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

₪

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

₪

