
 

 

 

 

 

 

 ריט צהריים/ערבתפ

 .שיהיה לכם טעים, מהנה ויום נפלא חוף גבעת עליה ביפו. תודה שבאתם להתארח במסעדת קסיס ב

 בזמן שמחכים

 58      איולי אריסה  קלמרי פריך

 72        ברבוניות

 , שום ושמן זיתעגבניותמוגש עם סלסת 

 66       קרפצ'ו דג ים

, אדום על הגרילעגבנייה, פלפל ובצל סלסת 

 כוסברהומיקרו מלפפון, צ'ילי, יוגורט עיזים, 

 50      דג סביצ'הוות קיץ יעגבנ

 , נענע, צ'ילי חריףיוגורט כבשים, שמיר

 פיתה קלויהשבבי ו

 52      אספרגוס על הגריל

עם פלפל קלוי, גבינת חלומי, גרעיני חומוס, 

 חומץ בלסמיבזיליקום, מלח ים, שמן זית ו

 56     אלה רומנה ארטישוק קריספי 

 וגרידת לימון פטרוזיליה, לבנה, שום

 54       זוקיני פריטרס

 יוגורט ואורגנופטה, קשקבל, שמיר עם 

 68       דג קודטאקו 

טורטייה תירס, כרוב לבן, בצל אדום, פלפל 

חלפיניו, איולי אבוקדו, כוסברה ורוטב 

 ציפוטלה

 50      "מסבחה" חציל קלוי

 גרגירי חומוס, עגבניות, שום קונפי, לימון

ברוסקטת ו , צ'ילי חריףבוש, טחינה אתיופיתכ

 פרנה

 לבריאות

 62       ארטישוק צלוי

עגבניות שרי צהובות,  ,אלוןחסה  ארוגולה,

גילופי זוקיני, תמר מג'הול, קרוטוני שום 

 ופרמז'ן

 57      בה אפרסק ובזיליקוםוסלנ

 וסילאן ורוטב בלסמי שקדים גבינה כחולה,

 56       ים תיכוני

 ,פטהפלפל, נענע, צנונית, עגבנייה, מלפפון, 

רוטב זיתים, זעתר, גרעיני חומוס, בצל אדום, 

 ןזית ולימושמן 

 64       קר סלט עוף

כרוב אדום, מלפפון, רצועות גזר, בצל ירוק, 

 ובוטנים , נענעכוסברה, סלרי

 68      סלט סלמון ברביקיו

, תירס, עלי בזיליקום, נענע, כוסברה, צ'ילי

 וליים קריספי טורטייה תירס

 קטנה בקערה

 34         עדשים שחורות

עגבניות ,כוסברה ,נענע  שקדים ,

 לימון כבוש ויוגורט עזים

 32         עשבי תיבול

ארוגולה, כוסברה, פטרוזיליה, נענע, 

 בוטנים, זרעי חמניות וחמוציות

 36         פלפל קלוי

 גבינת עיזים ואורגנו

 38         סלמון כבוש בסלק

 שמיר ולימון

 22         קערית טחינה

 16         קערית פטה

 אורגנו ושמן זית

 לחמים
 מוגש עם מתבל שמן זית, עגבנייה

 ומלח ים

 15         דגנים/אגוזים

 15          פרנה

 נשנושים

 24          סצ'יפ

 27         מתובל סצ'יפ

 32         בטטה סצ'יפ

 16         זיתיםקערית 

 12        קערית חמוצי הבית

 14         חריפיםקערית 

 על הגריל, אריסה, סחוגפלפל חריף 

 והעיקר

 96          מולים מארינייר

 חלב קוקוס וצ'ילי מוגש עם צ'יפס מתובל

 98        רשרימפס ארטישוק וקרם ג'ינג'

 בצל ירוק, יין לבן ושמנת

 118          דניספילה 

על רוטב  קריספי פולנטה ושעועית ירוקה

 פלפלים מעושנים

 118          פילה לברק

 צהוב , שרילבןבמיה, זוקיני ושום צרוב, בצל 

 ויוגורט עיזים

 128         שלם קריספי לברק

מנגו ירוק, למון גילופי מוגש עם אורז, סלטון 

 גראס, שאלוט ובוטנים

 128         שלם על הגריל לברק

זיתים שחורים עגבניות שרי, רוטב יין לבן, 

 יפס'מוגש עם סלט עלים וצ ואורגנו

 84            צלויהפרגית 

וטב למון גראס, שאלוט, צ'ילי חריף, שום ר

 גלדי בצלו אדמה תפוחקריספי מוגש עם  וליים

 68            על הגרילהמבורגר 

 סצ'יפחסה, עגבנייה, בצל אדום, , זוקיני כבוש

 וסלט קולסלו עם כוסברה ובוטנים

 76            גבינה כחולההמבורגר 

 סצ'יפ, קונפי, גבינה כחולהארוגולה, בצל 

 ו עם כוסברה ובוטניםקולסלו

 78             פסטה פירות ים

שרימפס, קלמרי ומולים בציר דגים, עגבניות 

 ושמנת

 68            קסיס פסטה

, שמן בזיליקום, שבבי שקדים זוקיני,גילופי 

 ופרמזן זית, שום

 אוהבים ילדיםמה ש

 38          /שמנתעגבניותפסטה עם שמן זית/

 46            סוצ'יפ המבורגר

 42            סוצ'יפ שניצל עוף

 


