
Aubergine Signature dishes  

Goose liver carpaccio brûlée 

Honey dates tahini 

85 ₪ 

 

Endive salad 

Peach vinaigrette, apples, caramelized pistachios    

35 ₪  

Salmon and sea fish ceviche 

Sumac, onion, lemon, coriander, cherry tomato gazpacho 

65 ₪  

Garlic cream soup 35 ₪ 

Wild mushroom risotto 65 ₪ 

Golan Heights veal chop 

Truffle potato purée, oven baked vegetables,  cabernet sauvignon reduction   

185 ₪ 

Baby lamb chop 

Leek  purée, garlic red wine cream, polenta croutons  

120 ₪  

Fillet of beef medallion 

Truffle potato purée, shallot confit, green vegetables 

105 ₪ 

Aubergine “Health & Harmony” 

We’ve all had those days when we just can’t seem to concentrate, and while there’s no magic pill  

to bring us back to the height of our performance there are some foods that “CAN”.  

 Try our health and harmony dishes a especially selected to increase your health and well being.  

Seared organic Maggie tomatoes 

 Arugula, walnuts, lemon olive oil dressing  

35 ₪  

Quinoa salad with roasted acorn squash 

Cranberries, hazel nuts, seasonal fruit, herbs, acorn squash, dried chili peppers, brown sugar, 

Olive oil lemon juice  

35 ₪  

Oven baked Norwegian salmon fillet 

Cauliflower-turmeric cream, broccoli salsa, grilled red onion 

120 ₪  

Mediterranean grouper fillet 

Zucchini spinach frittata, cured lemon tahini, arugula   

180 ₪  

Organic chicken breast 

Barley vegetable risotto, beet root, red wine redaction sauce  

95 ₪  

*All prices are in NIS including 18% VAT 

Dear guest, please notify the waiter in case of allergies to specific ingredients 



 מנות הדגל

יו כבד אווז בסגנון בורלה'קרפצ ₪ 85  

 בליווי רוטב סילאן וטחינה

35 ₪  סלט אנדיב   

תפוחים , אפרסקיםוינגרט   , אגוזי לוז מקורמלים, מיקס עלים  

65 ₪ ה סלמון ודג ים'סביצ   

העונהפירות , שריו עגבניות 'גספצ, כוסברה, לימון,בצל, סומק  

 שום קרם מרק ₪ 35

 ריזוטו פטריות בר ₪ 65

 צלע עגל מרמת הגולן ₪ 185

 קברנה סובניון מצומצם, ירקות אפויים בתנור,פירה כמהין 

120 ₪  צלעות טלה  

 פולנטה קרוטוני ,אדום ויין קונפי שום קרם ,קרישה פירה

בקרפילה  מדליון ₪ 105  

ירקות ירוקים, קונפי בצלי שאלוט, פירה כמהין  

 "בריאות והרמוניה"ין 'אוברג

ולמרות שאין גלולת פלא שמחזירה אותנו לשיא  להתרכז לכולנו יש את הימים שבהם אנחנו לא מצליחים 

 ".שיכולים"הביצועים שלנו ישנם סוגי מאכלים 

 .בריאותכםאת להעצים במיוחד על מנת נבחרו אשר  ,שלנונסו את מנות בריאות והרמוניה 

35 ₪    צרובות אורגניות מגי עגבניות 

 לימון ומיץ זית שמן ,מלך אגוזי ,ארוגולה

35 ₪ ערמונים צלוייםסלט קינואה ודלעת    

שמן זית  , סוכר חום, שאטהילי 'פלפל צ, ערמוניםדלעת , עשבי תיבול, העונהפירות , אגוזי לוז, חמוציות

 ומיץ לימון

120 ₪  פילה סלמון נורבגי אפוי בתנור 

בגרילסגול בצל , סלסת ברוקולי, קרם כרובית וכורכום  

180 ₪  פילה לוקוס ים תיכוני 

טחינת לימון כבוש ועלי ארוגולה , לביבת זוקיני תרד  

95 ₪  חזה עוף אורגני  

סלק ורוטב יין אדום מצומצם, גריסי פנינה בסגנון ריזוטו עם ירקות  

מ"מע 18%ח וכוללים "המחירים בש*   

תודה, אנא יידע את המלצר במקרה של אלרגיה לרכיבים מסוימים, אורח יקר  


