 הדגים טריים מהים ויחד מרכיבים, הירקות נבחרים בקפידה.מוצרים טריים הם בסיס לכל מנה ומנה אצלנו בטיבי‘ס
 תוך מתן דגש על שימוש בחומרי גלם איכותיים, כל אלה יוצרים תפריט כפרי ייחודי.מנה ייחודית עם נגיעה אישית
.ובשר משובח ללא פשרות
Fresh produce is the basis of all our dishes at Tibi’s. The vegetables are hand-picked, fish fresh from the sea,
fresh bread & pastry prepared daily contribute to unique dishes with a personal touch.
Our rustic menu places emphasis on the use of quality ingredients & the best meat with no compromises.

Breads

לחמים

הלחמים בטיבי'ס נאפים במקום עם קמח
.שמגיע מטחנות הקמח הטובות בעולם

The bread at Tibi's is freshly baked onsite with
imported flour from the best mills around the
world, including Italy, Germany & Denmark.
........................................................
Italian style home made focaccia served with butter &
tomato dip.

Focaccia

NIS

20 ₪

Before the Meat
Armenian style carpaccio .................................

Thinly sliced fresh beef dressed in a mustard seed oil &
honey dressing, Topped with coriander seeds & crutons
with poached pears in aromatic spices.
Classic carpaccio ...............................................
Thinly sliced fresh beef in olive oil , aged balsamic
vinegar & parmesan cheese.
Plancha sauteed mushrooms ...........................

58 ₪

.................................................... קרפצ’יו ארמני
, מוגש עם אגס כבוש ביין ותבלינים,נתח בשר נא
. זרעי כוסברה,ברוטב שמן חרדל ודבש

NIS

58 ₪

................................................... קרפצ'יו קלאסי
 קרוטוני,שמן זית,  בלסמי מיושן, פרמז'ן,נתחי בשר נא
.פוקצ'ה

NIS

46 ₪

................................ פטריות צלויות על הפלאנצ’ה
מיני פטריות צלויות על הפלאנצ’ה באש לוהטת עם רוטב
.דמיגלס ושמן כמהין

NIS

49 ₪

........................................ טורטליני שורט ריב קטן
,טורטליני ממולא בבשר בקר שבושל שעות עם ירקות שורש
, רוטב ציר בשר עשיר, קישואים,מוגש עם קוביות דלעת
פטרוזיליה

NIS

47 ₪

..................................................... טרין פרובאנס
 כרישה, קונפי ארטישוק, פינצ’טה בקר, כבד עוף,כבד ברווז
.וקונפיטורת פרי על עלי מנגולד חמים וציר בשר

NIS

48 ₪

........................... לה רומנה-אספרגוס וארטישוק א
 פרמז’ן וחמאת, יין לבן,צלויים במחבת עם קונפי שום
.כמהין

NIS

58 ₪

........................ פולנטה מתירס טרי ופטריות שימג’י
. פרמז’ן וביצה עלומה, חמאה,פטריות שימג’י

NIS

47 ₪

................................ נקניקיות כפריות תוצרת בית
, בשר בקר טרי ותבלינים צלויות בגריל100%
. חרדל גרגרים,מוגשות על כרוב מעושן חם

NIS

59 ₪

................................................. ריזוטו ארטישוק
. קוביות ארטישוק בניחוח כמהין,עשיר בפרמז’ן שמנת וחמאה

NIS

56 ₪

................................................................. חציל
 שום, לימון, שמן זית, טחינה גולמית.חציל על להבה גלויה
. צנונית וזרעי עגבניה,ופטרוזיליה

NIS

54 ₪

................................................ קפרזה של טיבי’ס
, בלסמי, שמן זית, עגבניות בשלות,קרעי מוצרלה טרייה
.עלי בזיליקום וזיתי טאסוס

Tortellini stuffed with slow cooked beef short rib with
root vegetables & red wine, served in a beef reduction
,cubed butternut squash, zucchini & parsley.
Provence style terrine .....................................

Provence terrine with Duck liver, beef pancetta,
artichoke, leek, fruit confiture, hot mangold
Asparagus & artichoke Roman style .................

Asparagus & artichokes roasted in butter with garlic
confit, parmesan and truffle oil.
Fresh corn polenta with shimeji mushrooms ....

Buttery polenta from fresh corn topped with shimeji
mushrooms, poached egg & parmesan shavings.
Homemade sausages .......................................

100% beef sausages grill roasted & served with steamed
cabbage & Dijon mustard.
Artichoke risotto .............................................

Risotto artichoke in butter ,cream; parmesan & truffle oil.
Eggplant ..........................................................

Grilled eggplant with Tehina ,fresh parsly, garlic, tomato
seeds ,baby radishes and a squeeze of lemon.
Tibi's Caprese ..................................................

Fresh mozzarella ,ripe tomatoes ,extra virgin olive oil,
basil ,tasos Greek olives & balsamic vinegar.

הכל/לפני הבשר

NIS

Mixed mushrooms sautéed in beef stock with truffle
paste.
Beef short rib tortellini small ...........................

........................................... פוקאצ'ה מאפה הבית
. קרם עגבניה, קונפי שום,מוגש עם שמן זית

By The Meat

מהחווה של טירן

Our selection of leaves, lettuces and herbs are grown
using the most selective and exacting process. Grown
in the organic, aquafonic method by a local grower.

כל מגוון העלים והחסות שלנו גדלים ברמת ההקפדה
. בשיטה אקוופונית אורגנית,הגבוהה ביותר
NIS

52 ₪

....................................................... סלט מילאנו
, תפו”א צלוי, עגבניות שרי, זוקיני, גזר, צנונית פרוסה,חסה
 בצל סגול וויניגרט עדין של שמן, לחם קלוי, פרמז’ן,צלפים
.זית ולימון

Green Salad with baby leaves ...........................
Crispy lettuce ,mixed baby leaves ,roasted almonds
,seasonal fruit and citrus vinegar

NIS

56 ₪

........................................ סלט ירוק ועלים צעירים
, פרי העונה, בצל סגול, שקדים קלויים,עליי חסה קריספים
.בוינגרט הדרים

Lettuce heart & Duck confit salad ...................
Lettuce hearts, red cabbage, croutons, roasted sweet
potato, basil, baby radish & deep fried crispy duck chunks

NIS

59 ₪

............................... סלט לבבות חסה וקונפי ברווז
, עלי בזיליקום, בטטה צלויה, לחם קלוי, כרוב אדום,לבבות חסה
.צנונית וקריספי ברווז

Milanese salad ................................................

Lettuce, baby radish, carrot, potato, parmesan cherry
tomatoes, capers, zucchini ,crutons and red onion
dressed in delicate vinaigrette.

Handmade Pasta

פסטה תוצרת בית
הפסטות בטיבי’ס מיוצרות במקום לפי המסורת
 אנו מייצרים את הפסטות.האיטלקית וחבלי ארץ המגף
 הפסטות מיוצרות. המגיע מאיטליה,מקמח מיוחד
 אנו מתאימים את. בצורות ובמילויים שונים,בעבודת יד
.הבישול והטעמים לחיך הישראלי

At Tibi’s, all of our pasta is homemade onsite from
imported Italian durum flour.
All fillings & styles of pasta are the work of our
team of chefs & are handmade on a daily basis.
..................
Tortellini stuffed with slow cooked beef short rib with
root vegetables & red wine, served in a beef reduction,
cubed butternut squash, zucchini & parsley.
Beef short Rib Tortellini

small/ large

Beetroot & ricotta Cappellacci .......................

92\49 ₪

............................ גדול/טורטליני שורט ריב בקר קטן
טורטליני ממולא בבשר בקר שבושל שעות עם ירקות שורש ויין
, רוטב ציר בשר עשיר, קישואים, מוגש עם קוביות דלעת.אדום
.פטרוזיליה ושמן זית

NIS

82 ₪

................................ קפלאצ’י סלק וריקוטה ביתית
, שמנת, מוגש עם רוטב חמאה.במילוי סלק צלוי וריקוטה ביתית
. פטרוזיליה וקרם פרש, בצל ירוק,אפונים

NIS

96 ₪

............................................ פפרדלה בראגו בשר
אפונה, עם ירקות שורש, בבישול איטי,ראגו בשר בקר מפורק
. בשר ושמנת,רוטב ציר

NIS

84 ₪

................................................. פטוצ'יני פטריות
 יין לבן וטרטר כמהין, שמנת, חמאה, מיני פטריות,פטוצ'יני
שחורות

NIS

74 ₪

............................ לינגוויני שום טרי וירקות ירוקים
. שמן זית ובזיליקום, ירקות ירוקים,לינגוויני עם שום טרי
.)(טבעוני

NIS

79 ₪

.................................. ניוקי בחמאה רכה וערמונים
, עלי תרד, ערמונים,ניוקי תוצרת בית עם חמאה רכה
. פטריות פרמז’ן וכמהין,עגבניות קונפי

NIS

Served with crème fraiche, butter, new peas, parsley &
spring onion.
Pappardelle Ragu ............................................

Slow cooked hand de-boned beef ragu with root
vegetables, cream, beef reduction & peas.
Mushroom Fettuccini ......................................

A mix of Mushrooms with cream, butter, parmesan,
black truffle paste, white wine.
Linguini with fresh garlic and greens .............

In an olive oil based sauce with basil and garden greens
(Vegan friendly)
Gnocchi with chestnuts ...................................
In soft butter with baby spinach, confit cherry tomato,
mushrooms, truffle oil & parmesan shavings.

Neither Steak or Pasta
Chicken thighs in mild Thai curry ...................

לא סטייק ולא פסטה
NIS

89 ₪

........................... ירך עוף בקארי חלב קוקוס וצ'ילי
ירך עוף צלוי בגריל עם רוטב קארי צהוב וחלב קוקוס מוגש עם
. אפונה ועגבניה צלויה, שעועית ירוקה,אורז לבן

NIS

98 ₪

.................... סקלופיני עוף ברוטב חרדל וצלפים
נתחי חזה עוף צלויים ברוטב חרדל וצלפים
.על פירה תפו"א קטיפתי וירקות צלויים

135 ₪

)פילה דג ים צרוב על הפלנצ’ה (משתנה מידי יום

Deboned chicken thighs grilled in coconut miik Thai curry
sauce, Greens & basmatic rice.
Chicken scaloppini in mustard & caper sauce ......

Slices of grilled chicken in mustard & caper sauce
with mashed potato & roasted vegetables.
Fillet of sea fish on the plancha (changes daily)

Ask The Waiter.

NIS

.שאל את המלצר

Tibi's
Steakhouse

טיבי'ס
סטייק האוס

At Tibi's our cuts are stricktly selected, aged and
butchered to the highest quality control standards,
to asure a premium experience of tender,
aromatic steaks.

Bone –in Porterhouse 500 gr’ .........

.בטיבי’ס אנו בוחרים את הבשר בתהליך מדוקדק וקפדני
הבשר מיושן מספר שבועות בטמפרטורה ובתנאים
אופטימליים לקבלת נתחי בשר עסיסיים עם ארומה
.וטעמים
NIS

179 ₪

Tender fillet on one side & juicy sirloin on the other
Recommended temperature: R/MR/M

.................................... ’גר
בשר פילה רך ונימוח מצד אחד וסינטה בשרנית ועסיסית
.מהצד השני ובאמצע עצם עם ארומה וטעמי צלייה

500 פורטרהאוס

R/MR/M :מידת צלייה מומלצת

T-Bone 500

gr’ ........................................
Classic t-bone sirloin & fillet on the bone

NIS

152 ₪

Recommended temperature: R/MR/M

................................................ ’גר
מהצד האחד סינטה בשרנית ועסיסית ומהצד השני פילה קטן
.רך ונימוח ובאמצע עצם עם ארומה וטעמי צלייה

500 טיבון

R/MR/M :מידת צלייה מומלצת

Bone-in New York 400

gr’ ................
Sirloin on the bone carved from the premium portion
of the cut.

NIS

162 ₪

Recommended temperature: R/MR/M

Prime Rib 500

gr’ ...................................
Taken from the central ribs where sirloin & rib-eye
meet. Classic cut for the true meat lover.

500

NIS

162 ₪

gr’ .................................
One of the most popular & well known cuts;
thickly sliced & very tender lean cut.

NIS

169 ₪

400

NIS

195 ₪

400

............................................ ’גר
. מלאה בטעמים,צלע בקר משובצת בנקודות שומן
. חוויה בשרית לאוהבי בשר,סטייק בעל טעם ייחודי

500 ביף ריב

.................................... ’גר
, ללא שומן, עבה אך רך ונימוח,נתח בשר אצילי
.לאוהבי הבשר הרזה

250 פילה סטייק

R/MR/M :מידת צלייה מומלצת

NIS

168 ₪

Recommended temperature: M/MW/W/WD

Lamb trio
gr’ ....................................
A selection of lamb Porterhouse, T-bone & Prime rib
grilled to perfection.

500 פריים ריב

M/MW :מידת צלייה מומלצת

Recommended temperature: R/MR/M

Rib-Eye
gr’ ........................................
Rich marbling of fat runs through this highly popular
& very tender cut.

........................................ ’גר
, משלב טעמי סינטה ואנטריקוט,נתח מהמותן הקדמית
.נצלה על העצם למתן מרבד טעמים מדהים

MR/M/MW :מידת צלייה מומלצת

Recommended temperature: M/MW/W/WD

Fillet steak 250

400 )ניו יורק (סינטה על העצם
R/MR/M :מידת צלייה מומלצת

Recommended temperature: MR/M/MW

Bone-in Beef Rib
gr’ ..................
Rib-eye steak on the bone. Marbling of fat with lots
of aroma from the rib bone & unique flavor.

.......... ’גר
סינטה עם עצם מחלקו המובחר של הנתח סטייק בשרני
.לאוהבי הבשר ועצם עם ארומה וטעמי צלייה

........................................ ’גר
. מהצלעות המרכזיות, משובץ שומן,נתח משויש ועסיסי
.סטייק איכותי מאוד לאוהבי הבשר השמן

400 אנטריקוט

M/MW :מידת צלייה מומלצת

NIS

185 ₪

Recommended temperature: R/MR/M

*All cuts can be carved to your table

Side Dishes To accompany the steakes
Roasted potatoes in garlic, creamy buttery mashed
potatoes, French fries, roasted vegetables,
green side salad.

Steak sauces To accompany the steakes
peper brandy & cream sauce , Musrooms cream & beef
stock , Demi-Glace a reduction of a fine beef stock

peper brandy & cream sauce , Musrooms cream & beef
stock , Demi-Glace a reduction of a fine beef stock.

........................................
. חוויה בשרית מענגת. טיבון ופריים ריב של טלה,פורטרהאוס

’ גר450 טריו טלה

MR/M/MW :מידת צלייה מומלצת

* כל הנתחים ניתנים לפריסה לפני ההגשה לשולחן

לבחירה

תוספות

קרעי תפוחי אדמה צלויים עם שום
פירה תפו”א עשיר בחמאה
צ’יפס | ירקות צלויים | סלט ירוק

לבחירה

רטבים

הרטבים בטיבי’ס נעשים על בסיס ציר בשר עשיר ומוקפד
 ציר בשר, ברנדי ושמנת פטריות, ציר בשר,פלפל
 ציר בשר מצומצם- ושמנת דמיגלס

Tibi's Hamburgers
Made from fresh beef burger

Our hamburgers are prepared in-house
from 100% fresh beef seasoned only with
salt and black pepper and served on a
freshly baked home made bun.

Texas 220 gr’ ..............................
Tibi's 330 gr’ ...............................

56 ₪
NIS 65 ₪
NIS

Green salad ...........................................
Sautéed onions ......................................
Sautéed mushrooms ...............................
Fried egg .............................................
Cheddar cheese ....................................
Onion marmalade ..................................

18/28 ₪
NIS13 ₪
NIS 9 ₪
NIS 9 ₪
NIS 9 ₪
NIS 9 ₪
NIS 9 ₪

NIS

*not served in Friday night & holiday night

220 טקסס
.................................. ' גר330 טיבי'ס

Kid’s Chicken Schnitzel .....
..................

...........................

..........................................  גדול/ צ'יפס קטן
................................................. סלט ירוק
............................................... בצל מטוגן
............................................ פטריות צלויות
................................................... ביצת עין
............................................... גבינת צ'דר
................................................ ריבת בצל

*לא מוגש בשישי בערב וערבי חג

For Children
Kid’s pasta in

.................................. 'גר

תוספות להמבורגר

Fries small / large ..................................

Tomato / cream sauce

עשויים מבשר בקר טרי

ההמבורגרים שלנו עשויים מתערובת בשר
 בשר בקר טרי ומתובל במלח100% ,ייחודית
.ופלפל בלבד השומרים על טעמי הבשר האיכותי
.מוגש בלחמנייה הנאפית במקום

Sides & toppings

Mini Hamburger

המבורגרים

לילדים
42 ₪
NIS 39 ₪
NIS 39 ₪
NIS

...................................

שניצל ילדים
................................... מיני המבורגר
.................................. פסטה ברוטב
 שמנת/ עגבניות

Desserts
Seasonal fruit Pavlova .......................

מתוקים
NIS

45 ₪

..............................
 פרי העונה,כיפת מרנג במילוי גנאש שוקולד לבן מוקצף
.ורוטב וניל

NIS

42 ₪

...................................
 גלידת וניל וקצפת,מוגש עם רוטב שוקולד חם

NIS

45 ₪

......................................................
 קרמבל חמאה, גלידת פרנגליקו,קרם פרלינה מקורמל

NIS

49 ₪

...
, דולצ’ה דה לצ’ה,עוגיות אלפחורס במילוי קרם מסקרפונה
.קולי פירות יער חמצמץ ורוטב וניל

NIS

45 ₪

......................
 ג’ל פטל, פיסטוק עם מרנג מקורמל- טארט לימון
.וגלידת יוגורט סומק

NIS

49 ₪

.........................................
, שמנת חמוצה של פעם,עוגת גבינה אפויה עשירה במיוחד
. פרי טרי עונתי,קולי אפרסק

Meringue dome filled with white chocolate ganache,
seasonal fruit, smothered with vanilla sauce.

Chocolate fondant ................................
Served in hot chocolate sauce, whipped cream
& ice cream.

Hazelnut Brule .......................................
glazed perlina cream, coffee & Frangelico ice cream
& butter crumble.
Alfahores ...................................................
A delicate biscuit filled with dulce de leche & mascarpone
cream surrounded by berry coulis & vanilla sauce.
Lemon meringue tart .........................
With pistachio, meringue, raspberry gel & a yogurt &
saffron ice-cream.

New York cheescake .........................
A rich baked cheesecake, sour cream, peach coolie &
seasonal fresh fruit.

Tibi’s Ice-cream

פונדנט שוקולד בלגי

ברולה לוז

אלפחורס מסקרפונה ודולצ’ה דה לצ’ה

טארט לימון ומרנג מקורמל

ניו יורק צ'יז קייק

הגלידה של טיבי'ס

Our ice-creams are home-made
from the finest ingredients.

בטיבי’ס אנו מכינים את הגלידות
בייצור מוקפד ואיכותי

* Enquire with your waiter as to which ice-creams
are available.

1 Scoop .....................................................
2 Scoops ....................................................
3 Scoops ...................................................

פבלובה מפירות העונה

.* שאל את המלצר על טעמי הגלידה המוגשים היום

12 ₪
NIS 20 ₪
NIS 26 ₪
NIS

................................................... כדור אחד
................................................. שני כדורים
............................................ שלושה כדורים

Hot Drinks
Espresso short/long ....................
Espresso double short/long .........
Macchiato short/long ..................
Machiato double/long double ......
Cappuccino small/large ...............
Americano ...................................
Turkish coffee .............................
Hot chocolate ..............................
Mint tea / Herbal infusion tea-bag...

9₪
NIS 13 ₪
NIS 9 ₪
NIS 11 ₪
NIS 13/16 ₪
NIS 15 ₪
NIS 12 ₪
NIS 15 ₪
NIS 9/16 ₪
NIS

Jasmine | Green tea with botanicals | Chamomile

שתיה חמה
........................  ארוך/ קצר

................  ארוך/ אספרסו כפול קצר
........................  ארוך/ מקיאטו קצר
.................  כפול ארוך/ מקיאטו כפול
...............................  גדול/ הפוך קטן
........................................

..................................... קפה שחור
........................................ שוקו חם
.......................  חליטות תה/ מים נענע

Beer
Pale ale Malka .............................
Tuburg ........................................
Stella Artois .................................
Peroni .........................................
Corona ........................................

בירה
25 ₪
NIS 28 ₪
NIS 25 ₪
NIS 26 ₪
NIS 28 ₪
NIS 29 ₪
NIS

Beer On Tap
St. Bernardus Wit 330ml/500ml ....
Negev Oasis 330ml/500ml .............

Caraf of juice ...............................
Malt beer .....................................
Sparkling water 330ml/750ml ......
Mineral water 750ml .....................
Soda water ...................................
Grape Juice ..................................
Apple Juice ..................................

......................................

קרלסברג
............................... מלכה אדמונית
.......................................... טובורג
............................... סטלה ארטואה
............................................ פרוני
.......................................... קורונה

מהחבית
28/32₪
NIS 26/30 ₪
NIS

Soft Drinks
Soft drinks ..................................

אמריקנו

נענע באברי | יסמין | ירוק עם פירות
קמומיל | אנגליש ברקפסט | ארל גריי

| Earl Grey | Bavarian Mint | English breakfast

Carlsberg .....................................

אספרסו

.................. מ”ל500/330

סנט ברנרדוס
.....................  מ”ל500/330 נגב אואזיס

שתיה קרה
13 ₪
NIS 25 ₪
NIS 15 ₪
NIS 26 ₪
NIS 18 ₪
NIS 10 ₪
NIS 12 ₪
NIS 12 ₪
NIS

.........................................

מוגזים
...................................... קנקן מיץ
.................................. בירה שחורה
.....................  מ”ל330 מים מבעבעים
......................  מ”ל750 מים מינרלים
............................................ סודה
........................... משקה קל ענבים
..................  תפוחים100% משקה קל

