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 קטן / גדול                                                   פינת הסלטים 

  170/  100             תבולה , פתוש , חומוס , סוגים מובחרים של סלטים 7 כולל סט  – יוקרה של מזטים

                                                       ₪ " 24/  14" מילוי חוזר  .           סלט היום, חצילים , טונה , טחינה  

 45/  28                                                                                            !!! מי לא מכיר –סלט תבולה 

 47/  34                            עגבניות ומלפפון עם גבינה ברינזה מגורדת בתיבול זעתר –סלט פתוש 

 40/  25                                                                       קצוץ דק עם קף טחינה בצד –סלט ירקות 

 55/30                                       ר         עם גרגירים ונגיעות שמן זית מהגליל / עם בש – חומוס גלילי

 49                              ושה אסלט  אל ר

 

 ראושה...המיוחדים של אל 

 48                                    עם פטריות צומפניון, במיה, בצלים לבנים וגרגירי חומוס –מגדרה של פעם 

 59                                              ביוגורט עיזים מצומצם ,עלי נענע וסלסה עגבניות   –שישברק טלה 

 54                            ע  יוגורט עזים בצד                      בורגול עגבניות ונענמולא מ –עלי גפן צמחוני 

    38/45                                               וטחינה ירק במילוי בשר / מילוי צמחוני על מצע –קובה גלילית 

 59            פטריות שמפיניון במילוי גבינה אפוי בתנור עם רוטב שמנת                          –פטריות מוקרמות 

 57                                                               עלי עקוב עם בצל וטחינה גולמית מעל –מחבת עקוב 

 59                                         בתוספת לימון מטוגן ורוטב צילי מתוק                                –ראשי קלמרי 

 

 49                                                          מנות ילדים ....

 ניצלונים מטוגנים  תוספת  ציפס וקלחון תירס + שתיה קלה                                         ש

 תוספת ציפס + שתיה קלהעשוי מבשר איכותי   –בורגר ילדים 

 



 ....... בשרים

 75                                                                                             ראושה ** –** אל   קבב

 בצד טחינה חמהמעושנת ו פריקהעל מצע   קבבים

MIX 110                                                                                             ..                גריל  

 , קבב, וצלע כבששיפוד שישטאוק

 128                                                                                                   סטייק אנטריקוט ..

 מובחר מיושן טיקוגרם בשר אנטר 300כ  

 135                                                                                                            פילה עגל .. 

 גרם של פילה טרי צעיר 250כ 

 142                                                                ..                                              רייש כבש

 צלעות כבש בלדי  

 62עם תוספת ציפס                    חזה  עוף טרי מתובל עם פירורי לחם זהב        שניצל עוף ..  

            67..                                                                                                     שישטאוק לבנוני

 שיפודי חזה עוף מתובלים במרינדה לבנונית יחודית על מצע פריקה מעושנת        2

 גרם (  100ל ₪  30-35)     לשאול את המלצר                      – נתחים מובחרים של בשר

 ש"ח 8תוספת ציפס      המנות מוגשות עם תפו"א אפוי

 

 הים מן

 69                                                                  מטוגן     -גרם (   500מושט אמנון ) עד 

 95                  עם עשבי תיבול                                                               ניס אפוי דג ד

                          110                                 ס                              עם עשבי תיבול ומלח ג –דג לברק אפוי 

 95                                                  עם רוטב מיוחד              אפוי בתנור   סלמון פילה 

 95שרימפס ) שום לימון, מטוגן פירורים,גריל (                                                             

 80טבעות קלמרי                                                                                                      

 75                                               עם רוטב שום לימון              מבושליםמולים שחורים 

 

 



   קינוחי הבית ...

 20                                        באיזור עם רוטב פירות יבשים                    מלבי הכי טעים 

 32                                   קטאיף במילוי אגוזים , קינמון ודבש                                       

 34                                         כנאפה נאבולסיה , גיבנה ממותקת ופיסטוק חלבי               

 78            טת קינוחיים " טריפל סוויט "                                                                 פל

 

 שתיה חמה ..

 8עם היל                                                                                               קפה ראמה

 12תה עם נענע                                                                                                      

 VERO                                                                                  12/8אספרסו קצר / כפול 

 14הפוך                                                                                                                

 שתיה קלה    ....

 12..                                                                   קולה , זירו , ספריט , ענבים אשכליות

 10                                            לימונדה בכוס                                                         

 33         קנקן לימונדה                                                                                            

 

 שתיה חריפה ...

 20/25                                                                                           חבית קלסברג     

 20/25                                                                                              ארחבית גולדסט

 28 ווינשטפן                                                                                                         

 14                                                                             מאלט                                 

 25-35ערק  )בכוס(                                                                                                   

                     30-50                                                   וויסקי )בכוס (                                              

 שאל את המלצריין גלילי אדום / לבן    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


