פיש אנד צ'יפס 54 /

חציל בטחינה 31 /

מוגש עם סלט אישי או צ’יפס

פילה דג במעטפת פנקו קריספי,
מוגש עם צ'יפס ,סלט אישי ואיולי
טרטר

חציל צלוי על האש בליווי גבינת
לבנה ביתית ,עגבניות שרי ,צנוברים
ופסטו .מוגש עם לחם.

גבינת פטינה ,פסטו ,חציל ופלפל
קלויים ,פטריות ,עגבניה ,חסה ,בצל
סגול ברוטב ויניגרט הדרים

המבורגר 52 /
 220גרם בקר איכותי מונח על
לחמניה וירקות טריים בליווי צ'יפס

חזה עוף 49 /

תוספות:

מוגש עם גבינת פטינה

פרחי כרובית טבולים בטמפורה
ופירורי לחם ,בליווי איולי צ'ילי

עוף מוקפץ ברוטב ברבקיו ,חסה,
עגבניה ,חמוצים ,בצל סגול ברוטב
קיסר ופסטו

פטריות ,בצל מטוגן ,גבינה צהובה,
ביצת עין ,פלפל חריף ,קונפי שום 5 /

צ'יפס 26 /

פטריות אסייתיות 34 /

שניצל 49 /

צ’יפס בטטה 31 /

פטריות מוקפצות ברוטב אסייתי עם
נגיעת שומשום

חזה עוף עסיסי עטוף פירורי לחם
ביתים ,חסה ,עגבניה ,חמוצים
ברוטב חרדל דבש ואיולי צ'ילי

פלטת ירקות 37 /
מיקס ירקות חתוכים לרצועות מוגש
עם טחינה ,גבינת פטינה ווינגרט
הדרים

אדממה 25 /
פולי סויה מאודים
בתוספת מלח גס ולימון

חציל צלוי על האש בליווי טחינה
לבנה ,עגבניות שרי ,צנוברים וקונפי
שום .מוגש עם לחם

צמחוני 43 /

חציל בלבנה 33 /

כרובית טמפורה 31 /

גרין צ'יפס 31 /

חומוס | חומוס טחינה 27/25 /
מוגש עם פיתות

שניצלונים 42 /
רצועות פילה עוף עטופות פירורי לחם
ושומשום מוגש עם צ'יפס

סלט יווני 41 /

פלטת מטוגנים 36 /

עגבניה ,מלפפון ,חסה ,בצל סגול,
זיתים וגבינת פטה בשמן זית וזעתר

עלי פסטל ממולאים בשר ותפו"א
בליווי צ'יפס וטחינה

סלט קיסר 46 /

גרין פנה 44 /

מיקס חסות ,גבינת מנצ'גו ,קרוטונים
ונתחוני עוף ברוטב קיסר

ברוסקטה 29 /

תוספות:
בצל ,עגבניות ,חציל קלוי
פלפל קלוי ,זיתים ,גבינת פטה 2 /
פטריות ,אננס ,אנשובי
ביצת עין ,פלפל חריף 4 /

גרין רייס 39 /

רוטב על בסיס שמנת ופסטו עם
קונפי שום ,פטריות ,צנוברים
וגבינת מנצ’גו

רד פנה 44 /

תוספת:
עוף 8 /

חסה ,עגבניות שרי ,גזר ,בצל,
חמוציות ואגוזי מלך בויניגרט הדרים

סלט עגבניות ובצל סגול עם פסטו
וגבינת פטינה מונח על קריספי
טוסט

פיצה מבצק ביתי דק ,רוטב
נפוליטנה ומיקס גבינות הבית

מיקס ירקות מוקפצים עם אורז
ברוטב אסייתי

רוטב על בסיס עגבניות עם קונפי
שום ,נגיעות בזיליקום וגבינת מנצ'גו

סלט הבית 43 /

פיצה 37 /

מבחר קינוחים מפנקים 34 /

תוספת:
לחם 7 /

שאל את המלצר

שניצל הבית 54 /

כדורי פאו דה קייג'ו 38 /

חזה עוף עסיסי עטוף פירורי לחם
ביתיים .מוגש עם צ'יפס /פירה ,סלט
אישי ורוטב מיונז חרדל ודבש

תפיחות גבינה ללא גלוטן בליווי
פסטו ולבנה ביתית

המבצעים שלנו
36

36

בירה מתחלפת

27/31/59
קסטיל רוז’ 8%

שאל את המלצר

בירת אייל בלגי מחוזקת,
מתובלת בדובדבנים

22/25/47

55

גינס 4.2%
בירה מסוג סטאוט אירי,
בעלת גוון כהה

ויינשטפן 5.4%

פיצה  2 +תוספות לבחירה
 1/3טובורג/קרלסברג
מהחבית

בירת אייל חיטה לא מסוננת,
קלילה ומרעננת

39

טובורג 5.2%
בירת לאגר ענברית שיא גינס
גינס מחוזק בג’יימסון ובייליס

24/27/51

הוגרדן 4.9%
בירת חיטה עם טעם הדרי רענן
וחמיצות עדינה

סטלה ארטואה 5%

קרלסברג 5%

בירת לאגר סופר פרמיום,
בהירה וצלולה

בירת לאגר בהירה

63
כריך שניצל
 1/3טובורג/קרלסברג
מהחבית

68
22

26

30

31

פיש אנד צ׳יפס
 1/3טובורג/קרלסברג
מהחבית

34

טובורג
היינקן
ליפמנס
לף רדיוס/
דובל
גולדסטאר הוגרדן רוזה בלונד/בראון /מרדסו
24
לה שוף
סומרסבי
רובי
קרלסברג
קורונה
נגב
בריזר

“אדם חייב להאמין במשהו
אני מאמין
שאזמין משקה נוסף”
וו .סי .פילדס

69
המבורגר
 1/3טובורג/קרלסברג
מהחבית

 26/84אדום  -קברנה סובניון
לבן  -חצי יבש
קאווה

84

למברוסקו

12

ערק ,אספרסו ,אריסטוף,
רד לייבל ,אננס ,אסאי

16

טובי ,גיימסון,
בלנטיינס ,קמפרי,
קוארבו ,פיג' לימונצ׳לו,
בחרובקה ,אבסולוט,
אוזו ,7/12
קפטן מורגן ספייסי,
סאוטרן ,בושמילס

20

ואן גוך ,גלן פידיך ,12
פסטיס ,סטולי גולד,
קטאל וואן
קוארבו בלאק ,ייגר ,בייליס

24

בלק לייבל ,בלק בוש ,שיבס,
ג'ק דניאלס ,הנסי ,גרייגוס
בלנטיינס  ,12אפטר שוק,
אבסנט

מבצעי צייסרים
על בסיס שמנת
אורגזמה 39 /
קלואה ,בייליס ושמנת

רוסי לבן 37 /

אבסולוט 41 / XL

שמנת ,וודקה וקלואה

ייגר 46 / XL

אגוזי 38 /
פרנג'ליקו ,בטר סקוטצ'
אייריש קרים ושמנת

קלאסיים
קוסמופוליטןן 37 /
וודקה ,טריפל סק ,לימון ,ליים
וחמוציות

1

= ₪ 12

5

= ₪ 55

10

= ₪ 100

או..

ג'ין טוניק 38 /
אבסולוט ראשן 42 /

10

אבסולוט חמוציות 38 /

12

35 / woo woo

קינלי סודה
מים מינרלים נביעות
קוקה קולה

תפוזים

דיאט קוקה
קולה

לימונים

וודקה ,שנפס אפרסק וחמוציות

קוקה קולה
זירו

35 / Sex On The Beach

ספרייט

וודקה ,שנפס תפוח ,שנפס אפרסק
חמוציות ותפוזים

ספרייט זירו

15

מוחיטו 36 /
רום ,נענע ,לימון ,סוכר וסודה

ראסטי נייל 38 /
ג'יימסון ודרמבוי

פיג' סאוור 36 /
מידורי סאוור 42 /
לונג איילנד אייסטי 44 /
ג'ין ,רום ,וודקה ,טקילה וקולה

הגרין פאב הוקם ב2003-
עקב חוסר מקום בסלון לאירוח חברים!
ומאז עובד באווירה ביתית וירוקה עם
מוזיקה אלטרנטיבית ,הופעות ,הפקות ועוד...
שלישי עד שבת מ21:00-
עדכונים בעמוד הפייסבוק שלנו

24

אשכוליות
תפוחים צלול
מים מינרלים
בטעמים
פיוז טי

מאלטי בירה שחורה
חמוציות

קובה ליברה 36 /

קאשאסה ,לימונים וסוכר

8

= ₪ 112

ערק אשכוליות/לימונים 27 /

ליקר מלון וחמוציות

קאפרינייה 32 /

4

= ₪ 60

אפטר שוק 54 / XL

גרין מלון 36 /

רום ,וקולה

1

= ₪ 16

12

נס קפה
קפה שחור
תה נענע

18

סיידר חם

24

סיידר עם יין

28

סיידר עם וויסקי

XL

