
פוקצ'ה עבודת יד - 18

אפויה בתנור אבן שמן זית\חמאת שום מוגשת עם מטבלי הבית 

פלפלים חריפים - 19

פלפלים מטוגנים, פטה, אורגנו, תבלין עמבה 

סאגנקי - 23

מאפה יווני מסרותי מעלי פילו ממולאים בגבינת קפלוטירי ברוטב צ'ילי דבש פקנטי/פסטו זעתר

קרעי תפוחי אדמה - 27

 מטובלים בפפריקה ספרדית נחים על רוטב צ'יפוטלה פיקנטי 

יקיטורי פלאפל - 28

שישה כדורי פלאפל אורגינל מוגש עם טחינה עמבה ואריסת הבית 

חציל בלאדי קלוי - 36

בליווי טחינה שחורה שמנת חמוצה סלסת עגבניות ארומטי 

קפרזה ים התיכון - 36

עגבניות שרי, בזיליקום, בצל סגול, זיתי קלמטה, מוצרלה וקולי עגבניות 

לבבות חסה רומית - 29 

ויניגרט חרדל, פרמז'ן ושקדים קלויים 

סלט אננסלק - 36

סלקים סגולים, אננס בגריל, פטה, פלפל חריף ובלסמי מצומצם 

סלט ארטישוק סיציליאני - 38

שרי,צונניות, זיתי קלמטה, בצל סגול עלי רוקט, ברוסקטות פטה ובלסמי מצומצם 

חומוס לימה לימה - 38

חומוס תוצרת המאליכ משעועית לימה מוגש עם תטבילה ביצה ולאפה חמה 

סביח מפורק - 39 

חצילים מטוגנים, ביצה קשה, תפוח אדמה, טחינה,שרי, בצל סגול, מיקס עלים, רוטב עמבה ולאפה

קרוסאון פיצה - 38

פפרוני עגל, קולי עגבניות, מוצרלה, פסטו זעתר 

פוקצ'ה טונסאית - 42

אוילי לימון כבוש, אריסה ביתית פיקנטית, סרדינים, תפו"א, ביצה קשה 

 



סלט מטיאס בלקני - 38

לבאנה עמבה, בצל סגול,שרי,עלים ברוטב צלפים, מיני פוקצ'ה חמה

טרטר דג ים בלאדי - 39

עגבניות שרי, עלים ארומטים, בצל ירוק, לאבנה הבית וסומק 

שאסימי מוסר - 42

סלט גינה אסייתי, שומר, בצל ירוק, נענע, סום טאם, בוטנים גרוסים 

דג ים בטמפורה - 41

סירות חסה, וסלט עלים, צ'ילי אדום בליווי רוטב סום טאם 

קרפצ'יו סינטה - 47

בלסמי מצומצם, שמן זית, תטבליה פיקנטית בצל ירוק, פטרוזילה, קולי עגבניות ופרמז'ן  

מינוט סטייק - 58

150 גרם סינטה ברוטב פסטו זעתר עם תפוחי אדמה מטובלים 

שווארמה הודו בצלחת - 46

עגבניות שרי, בצל סגול, אורגנו עמבה, פלפל חריף וטחינה 

סליידר BBQ - יחיד 28/ זוגי49

מיני לחמניות עם בשר כתף מפורק, קלוסלאו וקורנישונים 

קינג בורגר - 55

שתי קציצות בקר עבודת יד, רוטב צ'יפוטלה, חסה עגבניה ובצל בליווי קרעי תפוחי אדמה מטובלים 

קינג בורגר מהטבע - 55

קציצת בשר חומוס, חציל מטוגן, עגבניה, טחינה, עמבה, כרוב, בליווי קרעי תפוחי אדמה מטובלים 

קינוחים

הכנאפה של המאליכ! - 36 - גלידת וניל ושמן זית, פסטוקים קלויים 

באגסו קייק - 36 - שכבות של פתי בר, ריבת חלב, קצפת, ופרורי עוגיות 

מלביכ - 30 - מלבי קלאסי, רוטב מי ורדים קוקוס, בוטנים, ופסטוקים

הפרח בגני - 36 - שטורזייל חמאה, קומפוט תפוחי עץ, קצפת, שברי אוראו, ואבני שוקולד 



יינות
גוורץ - ברקן ספיישל רזרב

32/135

שרדונה - ברקן ספיישל רזרב

32/135

שירז - ברקן ספיישל רזרב

32/135

קברנה סוביניון - ברקן ספיישל רזרב

32/135

פינוטאז' - ברקן ספיישל רזרב

32/135

ריחן אסמבלאז'

42/160

בירות

חבית
גולדסטאר - 22/27/48

גולדסטאר אנפילטרד - 24/28/49

מכבי - 21/25/44

אלכסנדר גרין - 26/32/56

אלכסנדר חיטה - 26/32/56

בקבוק
הייניקן - 25

קורונה- 29

גולדסטאר - 23

מרדסו - 34

דובל - 34

מלכה אדמונית - 34

לף בראון - 34

קסטיל רוז' - 34

סטרונגבו - 29

בריזר אבטיח - 29



44 ש“ח

ליילה

טקילה, מיץ תפוחים, דבש, ליים, סנט ג'רמיין.

בייבי פיז

רום, מרטיני ביאנקו, מרטיני רוסו, לימון, דבש, אשכולית אדומה.

סוויזל סוויזל סוויזל

ג'ין, בחרובקה, דבש, סירופ רוזמרין, לימון.

היביסקוס

רום מתובל בפרחי היביסקוס, אמרטו, ליים, אננס, סירופ דבש.

קובלר 08

ג'ין, בחרובקה, תפוז, לימון, נענע, אנגוסטורה.

חוסיין

קוניאק, וויסקי סקוטי, ליים, סירופ אסלי, תבלינים.

מאליקוקוס

האוונה 3, מחית קוקוס, מיץ אננס, סירופ אסלי.

מייד אין יזראל

ג'ין, עראק, מלפפון, נענע, כוסברה, ליים.

ליאונידיס

אוזו, סירופ זעתר, לימון, אנגוסטורה, סודה.

רוזטה סאוור

וודקה, פסטיס, רוזטה, לימון.

מאליכ אקספרס

ג'ין, עראק, סורבה פסיפלורה, ליים, סירופ למונגראס, אננס.


