
מנות פתיחה קרות

25 חומו�         
חומו� טחו� ע טחינה עייאש, גרגרי חומו�, שמ� זית ופפריקה

לצד פיתת הבית

39 �לט חמוציות        
שקד קלוי חצוי, חמוציות, נענע על ב�י� שמיר קצו� 

ומי� לימו� מעוטר בשמ� זית ועשבי תיבול

48 �לט לבנה        
לבנה מתובל באגוזי מל�, שו, עגבניות שרי, בצל �גול

אבקת זיתי שחורי, קרעי מוצרלה ושמ� בזיליקו לצד 
פיתת הבית

39 �לט פאטוש        
�לט לבנוני מ�ורתי, עגבניה, מלפפו�, בצל �גול, בצל ירוק,

נענע יבשה, �ומאק וקרוטוני בליווי קרעי מוצרלה וזעתר

37 טאבולה         
תערובת של פטרוזיליה קצוצה, נענע, בצל ירוק, עגבניות

ובורגול דק, מתובל בשמ� זית ולימו�

39 חציל הבית        
חציל שרו� על האש מוגש ע צנוברי, לבנה בלאדי חמוצה,

מתובל ב�ילא� ושמ� בזיליקו לצד פיתת הבית

41 פרחי כרובית        
כרובית מטוגנת על מצע טחינה עמבה, אבקת טחינה ו�ומק,

בצל �גול וצנימי לצד פיתת הבית

38 �לט פלאח קלא�י       
עגבנייה, מלפפו�, נענע, פטרוזיליה, בצל ירוק,

בצל �גול וצנובר קלוי
 

מנות פתיחה חמות

42 קובה מקלייאה        
ארבע יחידות של בצק בורגול ממולא בבשר כבש מעורב

מטוג�, על מצע �לט עדשי שחורות ובצל וכו�ברה

35        עלי גפ� ממולאי
ממולאי באורז מצרי עגול מתובל בתערובת בהרט

בליווי יוגורט / טחינה

44 קלמרי על הפלנצ׳ה       
ראשי קלמרי וקלמרי של, מתובלי בלימו�, כדורי לבנה 

כבושי, פרו�ות פלפל חרי�, קרמבל שחור, טבעות בצל �גול
בליווי קר גזר

58 פאטה �ורייה        
גרגרי חומו� ע לח קלוי, מתובלי בלימו� וטחינה 

בליווי צנוברי ונתחי בשר מבושלי בחמאה מזוגגות ופפריקה

38 עולש בר         
תבשיל מ�ורתי של עולש ע בצל מושח לצד קר יוגורֿט

בליווי פיתה הבית

42         �לט שורשי
ירקות גמדיי  מזוגגי בחמאה ודבש על מצע קר גזר

ואבקת בצל ירוק

8 **תו�פת פיתה הבית        
 

מנה צמחונית 

מנה טבעונית



פינת הטאבו�

לחמאעג׳ו� בשר
בצק מחמצת בליווי ראגו כבש, עגבניות ובצל צלוי מוגש קרי�פי לצד קרמי

58

�פיחה ג׳יבנה
בצק מחמצת במילוי מיק� גבינות ״ג׳יבני, מוצרלה״ מעוטר בעלי זעתר

54

�מבו�קה פטריות
בצק מחמצת במילוי דוק�ל פורטובלו, שפע של קרמי בציפוי גרעיני חמניות ודלעת

54

מאפה חציל
בצק מחמצת במילוי חציל על האש, טחינה עייאש, רכז רימוני וירקות צלויי

54

שקשוקה חוביזה
תבשיל חוביזה ע בצל מאודה, אפוי ע ביצי בטאבו� לצד פיתת הבית

43

�ינייה קובה בטאבו�
בצק בורגול מתובל בתלביני מ�ורתיי במילוי תערובת בשר, צנובר, שקד פרו� 

״טיפה פיקנטי״

42

       מחבא׳ת באמיה בטאבו�      
 באמיה בלאדית מבושלת ע עגבניות ושו

39
 



תבשילי הבית

כת� טלה
מבושל בשיטת �וויד ״70 שעות בישול״

ממולא בפריקי, פירות יבשי, מתובל בתבליני מ�ורתי
*מנה לארבעה �ועדי

420

צוואר טלה
מבושל בשיטת �וויד ״70 שעות בישול״

ממולא בפריקי, פירות יבשי, מתובל בתבליני מ�ורתי
*מנה זוגית

210

קבב חלאבי
קציצות קבב כבש ועגל ברוטב עגבניות ארומטי פיקנטי עטו� בבצק אפוי בטאבו�

79

שישברק
כי�וני בצק ממולאי בבשר ראגו כבש מתובל בבהרט, מבושל ביוגורט כבשי, קציפת יוגורט קרה ונענע יבשה

84

מח׳מאר עו�
נתחי עו� מתובלי ב�ומק ולימו�, בצל מאודה ופיצוחי על מצע פיתה ערבית, אפוי בטאבו�

74

מנ�� או�בוקו כבש
או�בוקו על העצ מבושל ב�ווויד, לצד אורז צהוב ויוגורט כבשי מבושל

120

ארוחת טעימות הש�
ימי ראשו� עד חמישי - לשאול את המלצר/ית



ארוחת ילדי

פרגית / קבב / שניצל          39
תו�פת: פירה / אורז / צ׳יפ� 

*כל ארוחה מוגשת בליווי כו� לימונדה / תפוזי
*נית� להזמי� שתייה קלה בתו�פת 6 ש״ח

�טייקי

�טייק פריי ריב על העצ 500 גר׳         136 
מוגש לצד תו�פת לבחירה*

*כל 100 גר נו�פי - 29 ש״ח

�טייק טיבו� ויל 500 גר׳           136
מוגש לצד תו�פת לבחירה*

*כל 100 גר נו�פי - 29 ש״ח

צלעות טלה             120
מוגש לצד תו�פת לבחירה*

טבעות פילה               120     
מוגש לצד תו�פת לבחירה*

חזה עו� ב�וויד            72
לצד מפתול בלאדי בציר בקר חו

�טייק פרגית במרינדת עשבי תיבול         72
מוגש לצד תו�פת לבחירה*

*תו�פות לבחירה:
פירה / פריקי  / תפו״א אפוי / 

מפתול (פתיתי מבושלי ע גרגרי חומו� בציר עו� ובצל)

דגי

פילה דני�            92   
צרוב על הפלאנצ׳ה על מצע קר חומו�,

ארטישוק אלה-רומאנה, אפונת שלג וגרגרי חומו�
בזילו� שמ� ירוק

�ינייה דג חלאבי           110
דג מו�ר על הפלאנצ׳ה על מצע רוטב עגבניות
על האש פיקנטי, טחינה מעושנת וצנובר קלוי

מקלובה לברק            98   
על מצע תבשיל פריקי ע ירקות שורש וחמאת עגבניות

בליווי מוחמא׳רה ובצל מטוג�

פילה מו�ר            110       
צרוב על הפלנצ׳ה על מצע מפתול, תרד, 

בצלי פנינה וקר לבנה 

פאייה גלילית           98 
           מיק� פירות י שרימפ�, קלמארי וראשי קלמארי

             על מצע ריזוטו פריקי, קציפת טחינה ואפונת שלג

שרימפ� הבית           94    
שרימפ� מוקפ� ע עגבניות שרי, עגבניות מיובשות,

בצל פנינה, צלפי ונענע על מצע חמאת עגבניות



שתייה קלה
12

קוקה-קולה

דיאט קוקה-קולה

קוקה-קולה זירו

�פרייט

דיאט �פרייט

פאנטה

קינלי �ודה

פיוז טי

פרללה מי מוגז עדי� 750 מ״ל
28

מי מינרלי 500 מ״ל
14

מי מינרלי 750 מ״ל
20



קינוחי

כנאפה הבית / כנאפה טבעונית
שערות קטאי� מבושלות ע �אמני במילוי ג׳יבני מעוטר במי ורדי

בליווי פי�טוק חלאבי וקנל �ורבה
  *טבעוני - במילוי פיצוחי

38

קר מהלבי
קר שמנת עשיר בזיגוג פירות יבשי מקורמלי

32

קטאיי�
כי�וני ממולאי בפי�טוק חלבי ושקד בליווי קנל �ורבה על מצע קרמבל מלוח

38

חלאווי׳ת אלג׳יב�
בצק �ולת ע ג׳בניה ממולא בקר ריקוטה פריי�קה ע דבש

48

קר ברולה
קר ברולה בטע חלווה, טחינה והל

36

*מגש ״עלה גפ�״ - זוגי
92

*מגש ״עלה גפ�״ - משפחתי
180

מנה צמחונית 

מנה טבעונית



שתייה חמה

א�פר�ו            8   

א�פר�ו ארו�           10

א�פר�ו כפול ארו�               13

הפו�             12

הפו� גדול            14

קפה ערבי            10

קפה טורקי            10

תה מג׳ילה ע אגוזי מל�          10

תה ירוק            10



ע�קיות ב-68 ש״ח

קבב ע צנוברי
מוגש לצד קר פירה / פריקי / מפתול

חזה עו� ב�וויד
לצד מפתול בלאדי בציר בקר חו

�טייק פרגית במרינדת עשבי תיבול
מוגש לצד קר פירה / פריקי / מפתול

מח׳מאר עו�
נתחי עו� מתובלי ב�ומק ולימו�, בצל מאודה ופיצוחי על מצע פיתה ערבית, אפוי בטאבו�

לחמאג׳ו� בשר / �מבו�קה לבחירה

ע�קיות ב-89 ש״ח

שישברק
 ,כי�וני בצק ממולאי בבשר ראגו כבש מתובל בבהרט, מבושל ביוגורט כבשי

קציפת יוגורט קרה ונענע יבשה

פילה דני�
צרוב על הפלאנצ׳ה על מצע קר חומו�, ארטישוק אלה-רומאנה, אפונת שלג וגרגרי חומו�

בזילו� שמ� ירוק

קבב חלאבי
קציצות קבב כבש ועגל ברוטב עגבניות ארומטי פיקנטי עטו� בבצק אפוי בטאבו�

פאייה גלילית
מיק� פירות י שרימפ�, קלמארי וראשי קלמארי על מצע ריזוטו פריקי, קציפת טחינה ואפונה

בי� השעות

11:30-17:00

מנה צמחונית 

מנה טבעונית



ע�קיות ב-119 ש״ח

צלעות טלה
מוגש לצד קר פירה בליווי ציר בקר

�טייק פילה
מוגש לצד קר פירה ומח עצ

�ינייה דג חלאבי
דג מו�ר על הפלאנצ׳ה על מצע רוטב עגבניות על האש פיקנטי, 

טחינה מעושנת וצנובר קלוי

פילה מו�ר
צרוב על הפלנצ׳ה על מצע מפתול, תרד,  בצלי פנינה וקר לבנה 

כת� טלה
מבושל בשיטת �וויד ״70 שעות בישול״

ממולא בפריקי, פירות יבשי, מתובל בתבליני מ�ורתי
(*מחיר ל�ועד (מינימו ארבעה �ועדי

צוואר טלה
מבושל בשיטת �וויד ״70 שעות בישול״

ממולא בפריקי, פירות יבשי, מתובל בתבליני מ�ורתי
(*מחיר ל�ועד (מינימו שני �ועדי

מנ�� או�בוקו כבש 
או�בוקו על העצ מבושל ב�ווויד, לצד אורז צהוב ויוגורט כבשי מבושל

כל הע�קיות מוגשות בליווי

מנת פתיחה לבחירה
מרק היו

משתנה מדי יו - שאל את המלצר/ית

�לט פלאח קלא�י
עגבנייה, מלפפו�, נענע, פטרוזיליה, בצל ירוק ובצל �גול 

חומו�
חומו� טחו� ע טחינה עייאש, גרגרי חומו�, שמ� זית ופפריקה לצד פיתת הבית

שתייה
,כל המנות מוגשות בליווי כו� לימונדה / תפוזי

נית� להזמי� שתייה קלה בתו�פת 6 ש״ח


	הכנהלדפוס



