
מנות ראשונות למרכז השולחן.

חציל אש
סלסת עגבניות, ריחן וקרעים 

של לחם שום.

לקט פטריות
מוקפצות בשום, שמן זית, אורגנו, 

שרי ויין לבן.

קרפצ'יו מוסר ים
עגבניות צלויות, שמן זית ולימון.

לחם בירה וחמאה
לחם בירה תוצרת הבית.

שייטל רומסקו
נתח שייטל פרוס דק. מוגש קר 
לצד מטבל פלפלים קלויים ושקדים.

מהשוק
סלט ירקות טריים חתוכים גס מתובלים 

בשמן זית, לימון וגבינת פטה.

ראשונות

למרכז השולחןשתיה לבחירה

כוס בירה או יין לבחירה
ושתיה חמה בסיום הארוחה.

כל התפריט היומי יוגש
למרכז השולחן.

קינוחיםשתייה

מנה עיקריות לבחירה.

כבדי עוף
פירה  על  מוגשים  מוקפצים במחבת, 

תפו"א וארוגולה.

פרגיות בגריל
עם רוטב פלפלים קלויים ושקדים, 

בצל ירוק ותוספת לבחירה.

קונפי אווז
עם פירה ורוטב פירות יער.

לינגוויני שרימפס
בזיליקום,  שום,  לבן,  ויין  שמנת  רוטב 

פטריות וגרידת לימון.

המבורגר סנט מור
עם שפצלה ופונדו גבינות.

*אנטריקוט
330 גר', מיושן, רוטב דמי גלס, בצל 

אפוי ותוספת לבחירה.

סינטה מיושנת
למידה הרצויה, רוטב דמי גלס  צלויה 

ובצל אפוי.

צלעות חזיר
ברוטב תפוזים, אננס וצ'ילי.

פילה דניס
צלוי בגריל עם רוטב יין לבן.

המבורגר בלחמנייה
300 גרם בשר בקר איכותי.

נקניקיות הבית
שלושה סוגי נקניקיות הנעשות במקום, 

בתוספת ראגו שעועית לבנה.

פיש אנד צ'יפס
אצבעות דג עטופות בצק בירה, 
צ'יפס ורוטב טרטר בצלים סגולים.

שווארמה טבעונית
טחינה, פלפל שיפקה ועגבניה בגריל.

עיקריות

מידע נוסף
הישיבה בחדר בשולחנות של 6-7 סועדים.

בחדר יש מסך פלזמה עם חיבור למחשב נייד.
העישון אסור בכל חלקי המסעדה.

עלויות
240 ש״ח לאורח כולל מע"מ. | דמי שירות בגובה 12% יתווספו לחשבון.

*ניתן להוסיף לתפריט מנת אנטריקוט בתוספת תשלום של 20 ש״ח לאורח,

חיוב מספר המנות יחושב לפי מספר האורחים שבחרו במנה בסוף האירוע.
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All the starters are served to the table to share.

Beer-bread & Butter
Homemade beer-bread.

Roast Beef Romesco
Thinly sliced rump steak, served cold 

with roasted pepper and almond dip.

Market Salad
Fresh vegetables, coarsely chopped, 
seasoned with olive oil, lemon and feta 

cheese.

Roasted Eggplant
Tomato salsa, yogurt, basil and garlic 

bread.

Mushrooms
Saut‘ed in olive oil, garlic, oregano, 

sherry and white wine.

Yellowtail Carpaccio
Lemon, olive oil, roasted tomatoes and 

asparagus.

Starters

Served to the table to share.Each guest chooses.

Served to share
from the daily variety.

A glass of beer or wine
Coffee or tea with dessert.

DessertsDrinks

Each guest chooses from the following dishes.

Sirloin Steak
Aged and char-grilled to your taste.

Grilled Pork Chops
In an orange, pineapple and chili sauce, 

green beans and a choice of side dish.

Grilled Sea Bream Fillet
with white sauce, grilled vegetables and 

mashed potatoes.

Classic Hamburger
300 gm of quality beef. Served with a 

choice of side dish.

House Sausages
Three different homemade sausages. 

Served with white bean and pancetta 
ragout.

Fish & Chips
Fish fingers wrapped in beer batter with 

chips and red onion tartar.

Vegan Shwarma
Served with tahini, hot pepper and

 a grilled tomato.

Saut‘ed Chicken Liver
with arugula and red wine sauce, served 

with mashed potatoes.

Chicken Steak
Roasted pepper sauce, spring onions 

with a choice of side dish.

Goose Confi
served with mashed potatoes and wild-

berries sauce.

Shrimp Linguine 
garlic, mushrooms, lemon zest , cream & 

white wine sauce.

Saint Moure Hamburger
Hamburger with spaetzle and cheese 

fondue.

*Rib Eye Steak
Aged and char-grilled to your taste, 

with demi-glace and baked onion.

Main Course

עלויות
240 ש״ח לאורח כולל מע"מ. | דמי שירות בגובה 12% יתווספו לחשבון.

*ניתן להוסיף לתפריט מנת אנטריקוט בתוספת תשלום של 20 ש״ח לאורח,

חיוב מספר המנות יחושב לפי מספר האורחים שבחרו במנה בסוף האירוע.

Costs
Price per guest: 240 nis | A service charge of 12% will be added.

*Optional main course: rib eye steak
This main course carries an additional charge of 20 nis per customer. Extra cost will be 

calculated at the end of the event, by tallying the number of courses ordered.

MMore ore IInformationnformation
Our private room is in tables of 6-7 guests.

A plasma screen and separate sound system is 
available for presentations. | Porter & Sons is a smoke 

free establishment.
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