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Para Picar Y 
Compartir

לנשנש ולחלוק

Yuca Chips
יוקה מטוגנת עם סלסה גואסקקה

35 ושעועית שחורה

Empanadas
אמפנדס וונצואליות טיפוסיות מקמח 

תירס עם סלסת עגבניות טריות,                        
32/28/26 במילוי גבינה/ירקות/עוף

Cachapa
קצ'פה פנקייק תירס ממולא בגבינה רכה מלוחה 
38 בתוספת שמנת חמוצה 

Tiradito
טירדיטו בין הסשימי לקרפצ'יו נולד הטירדיטו 
הפרואני, דג נא עם ליים, לבבות דקל, אבוקדו, 

48 צ'ילי חריף ורוטב אהי אמריג’ו 

Ensalada Tropical
סלט טרופיקל חסה, עליי בייבי, אבוקדו, לבבות 
35 דקל ועגבניות שרי ברוטב טוטומה.

Ensalada Fresca
סלט פרסקה עגבניות שרי בשלל צבעים, 

מלפפון, פלפלים צבעוניים, כרוב סגול, גזר, 
ברוקולי, כרובית, בצל ירוק עם רוטב ויניגרט 

36 טוטומה

Ensalada de Quinoa
סלט קינואה קינואה צבעונית, מלפפון,

עגבניות שרי, אבוקדו, שעועית לימה, תירס, 
42 בצל ירוק, בצל סגול וטחינת הבית

מרק היום שאל את המלצר

G

We are not fast food, we are fine street food

Arepas
ארפאס

Pabellón
פאבג'ון בשר בקר ברוטב פלפלים, עגבניות ובצל 

עם שעועית שחורה, גבינה מלוחה ופלאנטיין
51 )ניתן לקבל גם בקצ׳פה +6(

Domino 
36 דומינו שעועית שחורה וגבינה מלוחה

)ניתן לקבל ורסיה טבעונית +6(

La Israelì
לה ישראלי חזה עוף, עגבניה, בצל 

על הפלנצ׳ה עם אבוקדו, ברביקיו אהי פנקה 
46 וטחינה חלפניו 

Asado Negro
אסאדו נגרו בשר בקר במרינדת ירקות ויין, 

מושחר בסוכר קנים בבישול ארוך, עם גבינה 
61 מלוחה, גואסקקה ועגבנייה 

Colombiana
קולומביאנה בשר טחון ברוטב עגבניות, 

פלפלים, בצל, שום, צוריסו ושעועית אדומה עם 
51 ביצת עין, גואסקקה ופלאנטיין 

Los Muchachos
לוס מוצ'אצ'וס ה-המבורגר של דליה, גבינה 

48 מותכת, עגבניה, אבוקדו ורוטב טוטומה 

Costa
קוסטה פילה דג מצופה קינואה ומטוגן, עם סלט 
48 עגבניות, בצל סגול חמצמץ ורוטב טרטר 

Vegana
וגאנה פטריות פרטובלו,עגבניה, בצל על 
הפלנצ׳ה עם אבוקדו, ברביקיו אהי פנקה 

44 וטחינה חלפניו 

ניתן לקבל בצלחת עם אורז לבן 

ושעועית שחורה או סלט פרסקה 

)בתוספת 14 ש"ח(

גלוטן G

Arroz con Camarones
שרימפס בחלב קוקוס, ציר 
דגים, בצל סגול, עגבניות 

שרי ואורז לבן
-76-

Vino Caliente
36 תערובת חמה של יינות עם פירות העונה 

Pisco Sour Tradicional
38 פיסקו, ליים וחלבון ביצה 

Bebidas 
שתייה קלה

Chicha 
צ'יצ'ה משקה וונצואלי קר על בסיס אורז, חלב 
18 וקינמון 

Refrescos

10-12 שתייה קלה  

Agua Mineral con o sin gas
10-24 מים מינרלים או מוגזים 

Cerveza 
28-32 בירה 

שתייה חמה

Cafe/Té
9-15 קפה/ תה 

Cocktails
קוקטיילים

Pura Vida
41 רום כהה, אננס, בננה, קוקוס, ג'ינג'ר וליים 

Mango Daiquiri
רום ספייסד, ליקר קוקוס, צילי חריף, מנגו 

38 וליים 

Totuma Mojito 
41 רום כהה, נענע, סוכר קנים, ליים, אנגוסטורה 

Chin Chin
38 רום בהיר, קיווי, ליקר קוקוס, מיץ תפוזים 

Latin Cosmo
38 רום כהה, ליים, טריפל סק, מיץ חמוציות ונענע 

Arak strawberry
41 ערק, תות, מיץ חמוציות, ליים וזרעי כוסברה 

Rumba Gin 
41 ג'ין, אשכולית אדומה, סירופ טוטומה, מי טוניק 

Caribbean Ginger Beer
38 Home made Ginger Rum ליים, בירה ג'ינג'ר 

La Picante 
טקילה, אשכולית אדומה, ליים, אהי פנקה )פלפל 
38 פרואני( ואהי פיקנטה מי טוניק 

Postres
 קינוחים

Marquesa de chocolate
 Maria עוגת שכבות של קרם שוקולד ועוגיות

32 מסורתיות 

Quesillo
קסיג'יו קרם קרמל ונצואלי עם ריבת חלב, 

36 קשיו וקצפת 

Calypso
36 קליפסו פלנטיין מתוק ונימוח עם סורבה קוקוס 

La "R"
לה ארה קראנץ  מוס שוקולד מריר, קרם דולסה, 

42 קראנץ עוגיות ברוטב קרמל מתובל 

El Diccionario
המילון

Salsa Guasacaca
סלסה גואסקקה היא הגרסה הוונצואלית 

של הגואקמולה המקסיקני- הרוטב האהוב          
והכי פופולארי. 

Ají Amarillo
אהי אמריג'יו, פלפל צהוב לטיני-קריבי.

Ají Picante
אהי פיקנטה, פלפל לטיני-קריבי חריף.

Pabellón
המנה הכי פופולארית בוונצואלה. בשר ברוטב, 
שעועית שחורה, אורז, פלנטיין וגבינה מלוחה. 
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