
MONTEFIORE N°21 
TRIGER BUTCHERY & WINE

ת ו ל ח ת ה

  26חמאת קצבים ופלפל חריף  לחם

  49חרדל בר ביתי ומלח מלדון , שמן זית, פרוס דק דקבכבישה קרה  שייטלשפיץ 

  39/49) 'יח 3/4(ואיולילחם קלוי , פלפל חריף טרי, של כל הלילה בציר בקרשורט ריב 

  54קשיו  וקראנץאורגנו טרי , איולי, לחם קלוי שייטלטרטר 

ו  נ ל ש ת  י נ ג ר ו א ה ה  ו ו ח ה מ ת  ו ק ר קי ו ק ו ח ב

39 ברנייזמלח מלדון ורוטב , שמן זית מתובלצלוי  קולורבי

34. תימין וקרם פרש ביתי, בחמאה חומה שאלוטבצלי 

56צלפים ופטה גלילית מעודנת , ן'פרמז, רוטב קיסרלבבות של חסה 

52לבבות חסה וויניגרט חרדל קלאסי , חסה מסולסלת סגול אנדיב

45כוסברה ושמן זית מתובל , שאלוטעגבניות 

ם   י נ ש י י מ ו ם  י ל ד ג מ ו  נ ח נ א ש ר  ש ב

.  בלחמנייה רכה וצרובה גאודהוגבינת  איוליעם קצבים  סמאשבורגר
75יפס פריך או סלט ירוק לבחירה 'מוגש עם צ

  149וציר בקר  שאלוטבצלי , רובושוןעם פירה פילה פרה 

גרם 100-ל 48אנטרקוט מיושן על העצם פריים ריב 

גרם 100-ל 48מיושנת על העצם  סינטהניו יורק 

ר ש ב ה ד  י ל

 15יפס פריך 'צ

  19קלאסי  רובושוןפירה 

  16קטן בוויניגרט חרדל סלט ירוק 

ק ו ת מ

  39וסבלה אגוזי לוז  אנגלזמוס שוקולד מריר 

39ניו יורק סטייל ורוטב טופי עוגת גבינה 



MONTEFIORE N°21 
TRIGER BUTCHERY & WINE

TO START WITH

Bread Butchers' butter and hot pepper 26

Air Dry Tri-Tip  thinly sliced, olive oil, homemade wild mustard and Maldon salt 49

Short Ribs cooked All-night with beef stock, fresh hot pepper, toast and aioli(3/4 pcs) 39/49

Steak Tartar toasted bread, aioli, fresh oregano and cashew crunch 54

VEGETABLES FROM OUR ORGANIC FARM IN HUKOK

Roasted Kohlrabi spiced olive oil, Maldon salt and Bernese sauce 39

Shallots in beurre noisette, thyme & home made cream fresh 34

Triger's Caesar Hearts of lettuce, Caesar dressing, parmesan, fresh capers 

and feta from the Galil 56

Green Salad Purple Endive, Curly Lettuce, Baby Romain Hearts, 

Classic Mustard Vinaigrette 52

Tomato's Salad Shallots, coriander  and spicy olive oil 45

MEAT THAT WE GROW AND AGE

Butcher's Smashburger with aioli and gouda cheese in a soft & seared bun. 

Served with crispy french fries or green salad 75

Filet Mignon with Robuchon Puree, shallots and beef stock 149 

Dry Aged Prime Rib 48 NIS per 100 grams

Dry Aged New York Strip 48 NIS per 100 grams

SIDE DISH

Crispy French fries 15

Classic Robuchon Puree 19

Green Salad with mustard vinaigrette 16

SWEET

Dark Chocolate Mousse anglais & hazelnut sable 39

New York Style Cheesecake and toffee sauce 39


