
Chorizo Yuca
צ׳וריסו בקר HOME MADE עם יוקה צ׳יפס 

39 וצ׳ימיצ׳ורי

Ceviche de la casa
סביצ׳ה פרואני קלאסי עם ״לצ׳ה דה טיגרה״, 

פלפל אדום, בצל סגול, צילי חריף, בטטה 
48 ותירס קלוי

Tiradito
טירדיטו בין הסשימי לקרפצ'יו נולד הטירדיטו 

הפרואני, דג נא עם ליים, אבוקדו, לבבות 
48 דקל, צ'ילי חריף ורוטב אהי אמריג’ו

Yuca Chips
יוקה מטוגנת עם סלסה גואסקקה   

35 ושעועית שחורה

Empanadas
אמפנדס וונצואליות טיפוסיות מקמח 

תירס עם סלסת עגבניות טריות, במילוי 
גבינה/ירקות/עוף/ אסדו נגרו וגבינה

36/32/28/26

Tequeños
טקניוס מקלות גבינה מלוחה עטופים בבצק 

36 מקמח חיטה עם סלסת עגבניות טריות

Para Picar Y Compartir
ראשונות. לנשנש ולחלוק

Ensaladas
סלטים

Ensalada Fresca
סלט פרסקה כרוב סגול, עגבניות שרי בשלל צבעים, מלפפון, פלפלים צבעוניים, גזר,     

42 ברוקולי, כרובית, בצל ירוק עם רוטב וינגרט טוטומה

Ensalada Tropical
סלט טרופיקל חסה, עליי בייבי, אבוקדו, לבבות דקל, עגבניות שרי וארפה צ׳יפס

38 עם רוטב טוטומה

Ensalada de Quinoa
סלט קינואה קינואה צבעונית, מלפפון, עגבניות שרי, אבוקדו, שעועית לימה, תירס,           

44 בצל ירוק, בצל סגול וטחינה חלפניו ברוטב וינגרט טוטומה

Ensalada Chilena
סלט צ׳ילנה עגבניות משק, עגבניות שרי, אבוקדו, בצל סגול, צ׳ילי, נענע, כוסברה, קרוטוני 

38 ארפה עם רוטב וינגרט טוטומה

La ComidaLa Comida

Lo Tipico Fusion Latina

Lo Típico Lo Latino
לו טיפיקוהלטיני

Anticuchos
אנטיקוצ׳וס השיפוד הפרואני,

עם ממרח אהי פנקה.
מוגש עם סלט חם של שרי, שעועית 
לימה, לבבות דקל, נענע, כוסברה, 

תירס ובצל סגול .
44/38 עוף / שרימפס

Cachapa
קצ'פה הפנקייק תירס האגדי של טוטומה 
ממולא בגבינה מלוחה רכה בתוספת     

38 שמנת חמוצה

We love Cachapas
G

G

Gמנה המכילה גלוטן

We are not Fast Food, We are Fine Street Food



We are not Fast Food, We are Fine Street Food

La Israeli
לה ישראלי חזה עוף, עגבניה, בצל על 

הפלנצ׳ה עם ברביקיו אהי פנקה, טחינה 
60 חלפניו ואבוקדו

Asado Negro
אסאדו נגרו בשר בקר במרינדת ירקות ויין, 
מושחר בסוכר קנים בבישול ארוך בתוספת 

86 גואסקקה

Colombiana
קולומביאנה בשר בקר טחון מבושל ברוטב 

עגבניות, פלפלים, בצל, שום, צ'וריסו ושעועית 
65 אדומה עם ביצת עין, גואסקקה ופלאנטיין

Costa
קוסטה פילה דג מצופה בקינואה ומטוגן, עם 

סלט עגבניות, בצל סגול, בצל ירוק ורוטב 
68 טרטר

La Loca
לה לוקה פטריות פרטובלו, עגבניה ובצל 

על הפלנצ׳ה עם ברביקיו אהי פנקה 
58 וטחינה חלפניו ואבוקדו

   Camarones con Arroz
שרימפס ברוטב ציר דגים וחלב קוקוס עם 
בצל סגול, בצל ירוק, צילי ועגבניות שרי, 

72 מוגש עם אורז לבן

הלחם הוונצואלי מקמח תירס,
קריספי מבחוץ, רך מבפנים.

La Israeli
לה ישראלי חזה עוף, עגבניה ובצל על 

הפלנצ׳ה עם ברביקיו אהי פנקה, טחינה 
46 חלפניו ואבוקדו

Colombiana
קולומביאנה בשר בקר טחון מבושל ברוטב 

עגבניות, פלפלים, בצל, שום, צ'וריסו 
ושעועית אדומה עם ביצת עין, גואסקקה 

51 ופלאנטיין

Domino 
36 דומינו שעועית שחורה וגבינה מלוחה

)ניתן לקבל ורסיה טבעונית +6(

Costa
קוסטה פילה דג מצופה בקינואה ומטוגן, עם 

סלט עגבניות, בצל סגול, בצל ירוק ורוטב 
51 טרטר

La Loca
לה לוקה פטריות פרטובלו, עגבניה ובצל 

על הפלנצ׳ה עם ברביקיו אהי פנקה וטחינה 
44 חלפניו ואבוקדו

Bebidas 
שתייה קלה

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

18 חלב וקינמון

Refrescos
שתייה קלה. 10-12

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

שתייה חמה

Cafe/Té
קפה/ תה. 9-15

Cerveza
בירה 

28-32 מבחר בירות )שאל את המלצר(

La Comida
האוכל

De la Cocina Las Arepas
מהמטבח שלנו.                         לאס ארפס

מוגש בקערה עם תוספת לבחירה 

תוספות לבחירה

אורז לבן ושעועית שחורה /
קינואה צ׳אופה /

סלט פרסקה


