
פלאייה פפיה 
 רום   פסיפלורה  אבטיח מנגו בקבוק קורונה 

לולה

מארס  
וודקה   מנגו  קוקוס  פסיפלורה ספרייט

וודקה  ערק תות סודה

טקילה קוקוס  תפוזים  פסיפלורה לימונדה
 Tropical sunrise

שתייה קלהשתייה קלה

,,מוגש עם בוטניים קלוויםשתייה חמה

יינותיינות

חביתחבית

בקבוקבקבוק

תוספת לאלכוהולתוספת לאלכוהול

 אלכוהול אלכוהול

קוקטייליםקוקטיילים

מינרלים
קולה

קולה זירו
7אפ

 סודה
פיוזטיי

לימונדה של השוק
תותנענע גרוס

לימונענע גרוס
לימונמנגו גרוס

קפה פינגן
 תה ערבי

 סוביניון בלאן חצי יבש
מרלו

בלו נאן
יין רוזה / קוואה

שרדונה
 

גולדסטאר
מכבי 

פאולנר

הייניקן
סטלה

קורונה
קסטיל

 סטרונגבואו תפוחים
 ברייזר

אוזו 7
ערק אשקלון

ערק עלית
פרנו

קמפרי
 רוסקי סטנדרט

  ג‘ין בובמבי
רום בקרדי

טקילה קוורבו
בלאק לייבל

פידג
מחייה 13

 ג‘יימסון
וואן גוך

9  ש“ח
12  ש“ח
12  ש“ח
12  ש“ח
10  ש“ח
12 ש“ח
11  ש“ח
28 ש“ח
24 ש“ח
28 ש“ח

9  ש“ח
9  ש“ח

29/15  ש“ח
32/16  ש“ח
38/19  ש“ח
29/15  ש“ח
29/15  ש“ח
32/16 ש“ח
32/15  ש“ח
29/15  ש“ח
34/17 ש“ח
29/15  ש“ח
32/15  ש“ח
14\29 ש“ח
16\34 ש“ח
32/15  ש“ח

109/29 ש“ח
109/29  ש“ח
139/34  ש“ח
29\109  ש“ח

34/129 ש“ח 

49     26     18

49     26     18

54     29     21

קנקן 1\2 1\3

25  ש“ח
28  ש“ח
27  ש“ח
28  ש“ח
  29  ש“ח
29  ש“ח

משקה אנרגיה

 שתייה קלה

12 ש“ח

8 ש“ח

34 ש“ח

46 ש“ח

34 ש“ח

34 ש“ח

34 ש“ח קוקטייל ללא אלכוהול 
שאל את המלצר 

4 צייסרים
49 ש“ח

דיל צייסטריםדיל צייסטרים



32ש“ח

44ש“ח

49ש“ח

48ש“ח

18ש“ח

48ש“ח

44ש“ח

37ש“ח

37ש“ח

37ש“ח

43ש“ח

34ש“ח

37ש“ח

32ש“ח

37ש“ח

32ש“ח

32ש“ח

32ש“ח

32ש“ח

36ש“ח

32ש“ח

36 ש“ח

37ש“ח

17ש“ח

19ש“ח

18ש“ח

עיקריותעיקריות

קינוחיםקינוחים

החומוס שלנו  את החומוס מכינים 
במקום מוגש עם גרגירי חומוס מבושלים 

שמן זית ושתי פיתות  עלינא 

סינייה קבב   חציל עגגבניה וכרובית על 
הגריל במחבת, זילופי טחינה ועשבי תיבול 

*זהירות לוהט* 

הפרח בגני  פרחי כרובית מטוגנת עטופה 
בחצאי פיתה מכוסה בסלטון וטחינה 

שני משוגעים  תערובת הבית בתוספת 
חצילים וצנוברים מגולגלת בשני עלי סיגר

סלט אצא לי השוקה   רצועות חזה עוף 
בתבלינים , חסה , נבטים , כרוב סגול ,גזר ,גם 

בא , שרי ובטטה קריספית בתיבול וינגרט 
הדרים

סלט עלינא   עגבניה , מלפפון , גם בא , 
כרוב סגול וגם לבן , בצל עשבי תיבול 

וגרגירי חומוס בתיבול אותנטי  

עראייס   קבב הבית הנעשה במקום בתוך 
פיתה שרופה על גריל פחמים 

ציפס מתובל 

השניצלונים של שרה   חזה עוף טרי 
בציפוי פירורי לחם מוזהבים באהבה 

מסבתא

תפוח אדמה מדורה  בטטה ותפוח 
אדמה עמוק בפחמים בזילופי איולי 

חצילוני   חציל על הגריל , סלטון פיקנטי , 
טחינה וברוסקטות עלינא 

פוטטוס   פלחי תפוח אדמה מתובלים 

בורקס טורקי   סלסלת עגבניות , זיתים , 
שיפקה וביצה של שבת

MIX ציפס

בוריקה   במילוי תפוח אדמה

סלט עלים   לבבות ארטישוק ,רוקט , חסה 
, שרי , צנונית , בתיבול שמן זית בלסמי 

וצנוברים

סביח תסביך חציל מטוגן,תפוח אדמה 
קריספי טחינה סלסה עשבי תיבול בתוך 

חצאי פיתה אישית

המבונגר  230 גרם של קציצה
 טריה על הגריל חסה , עגבנייה , 

בצל ,מלפפון חמוץ ואיולי ציפוטלה 

שניצל של העולמות 
 חזה עוף טרי בציפוי פירורי לחם

 מוגש עם ציפס

סנוויץ שוק הכרמל  שקשוקה ,
 טחינה אריסה ולימון כבוש 

מוגש בפרנה חמה 

חצפורי בשר  מאפה בשר
 הנעשה במקום עם ביצה 

מלבי אקספרס קרם מלבי 
ברוטב דובדבני אמרנה וקוקוס

אבטיח

שחיתות שאל את המלצר
 

*אופציה לטלה 7

בין- 18:00-20:30  30 אחוז 
 על תפריט האוכל 

*לא כולל דילים ו1+1 על המשקאות

HAPPY HOUR

HAPPY HOUR

קנקן בירה + 3 מזאטים 

89 ש“ח

תחלקותחלקודיל עלינאדיל עלינא
מנות  89ש“ח3

*סלט אצא לי השוקה וסנייה קבב בתוספת תשלום לדיל

מנות  139ש“ח5

21ש“ח

19ש“ח

19ש“ח

18ש“ח

19ש“ח

18ש“ח
19ש“ח

68ש“ח

מאזטיםמאזטים
מזאטים 

4 בייגלה +מטבלים

שוק של אריטשוק לבבות ארטישוק
 עגבניות שרי זיתי קלמטה שום קונפי 

בלימון ושמן זית  

מטבוחה 

מיקס זיתים 

מסייר  חמוצים טריפולטאים אותנטיים 

סלט טבולה  בורגול עגבנייה בצל
 ועשבי תיבול 

סלט ביצים קלאסי במיונז ומלפפון חמוץ  

סלט עגבניות חריף שרי , שום ופלפל חריף  

סלק קוביות סלק בתיבול מזרחי

טחינה "הר ברכה "  מוגש עם 
סלסת עגבניות שמן זית

עלי גפן 

.


