
מאזטים

סלטים
פטוש...................................................................................................................................................................₪40

קוביות מלפפון ועגבנייה חתוכים גס עם נענע, קרוטונים, גבינה 
בולגרית וסומק בתיבול מלח, שמן זית ולימון.

תבולה.................................................................................................................................................................₪36
תערובת עשבי תיבול: פטרוזיליה, בצל ירוק, מעט מלפפון ירוק 

ועגבנייה ובורגול בתיבול מלח, שמן זית ולימון.

רוקט (ג'רג'יר).........................................................................................................................................₪34
עלי רוקט, גמבה, בצל סגול, תפוח ירוק בתיבול מלח,

שמן זית ולימון. 

שמיר חמוציות..........................................................................................................................................₪36
שמיר, חמוציות, שקדים גפרורים, תפוח ירוק בתיבול מלח,

שמן זית ולימון.

מבחר סלטים לסועד (עם/בלי מנה עיקרית)................................................₪45/35

חומוס..................................................................................................................................................................₪18

טחינה.................................................................................................................................................................₪22

טורקי..................................................................................................................................................................₪18

טונה.....................................................................................................................................................................₪26

תירס....................................................................................................................................................................₪20

חציל עם טחינה (באבא גנוז').................................................................................................₪22

חציל יווני עם ירקות..........................................................................................................................₪20

כרוב......................................................................................................................................................................₪18

מטבוחה............................................................................................................................................................₪18

כרובית עם טחינה.................................................................................................................................₪25

פטריות חמות (פיקנטי).................................................................................................................₪26



הראשונות של סדפה
קרפצ'ו סינטה...........................................................................................................................................₪52

שמן זית, לימון, מלח, פלפל בעיטור עלי רוקט וגבינת פרמזן 
מגורדת בליווי סוסייר חומץ בלסמי. 

סביצ'ה...............................................................................................................................................................₪48
דג ים בתיבול שמן זית, לימון, צלפים ובצל סגול. 

בלדי......................................................................................................................................................................₪42
חציל קלוי בתנור, בתיבול מלח, פלפל שחור, טחינה,

עגבניות, קונפי שום, שמן שום ועלי מיקרו.

קובה הבית....................................................................................................................................................₪38
קובה אסלית במילוי בשר כבש בלדי מוגשת על דשן עלים, בליווי 

טחינה פיקנטית ולימון מהשדה.

פטריות מוקרמות..................................................................................................................................₪42
פטריות שמפיניון מוקרמות מבושלות ברוטב שמנת.

פטריות ממולאות גבינה.................................................................................................................₪46
פטריות שמפיניון ממולאות 3 סוגי גבינה ברוטב שמנת פסטו.

פורטובלו שרימפס...............................................................................................................................₪60
פטריות פורטובלו ממולאות 3 סוגי גבינה ,שרימפס, ברוטב שמנת.

מיקס בייבי....................................................................................................................................................₪40
בייבי פירות ים מבושלות ברוטב שום ולימון.

סלט השוק עכו.........................................................................................................................................₪58
מלפפון, עגבניה, צנונית חתוך גס, זיתי קלמטה, בצל סגול, עלי 

בזיליקום, שרימפס מוקפץ עם שמן זית, מלח ולימון מהשדה.

גבינה מטוגנת/גריל............................................................................................................................₪22



דגים
דניס מטוגן / גריל ...............................................................................................................................₪78

פילה דניס ....................................................................................................................................................₪82

לבראק מטוגן / גריל ........................................................................................................................₪78

מושט מטוגן / גריל ...........................................................................................................................₪70

סלמון נורווגי גריל .............................................................................................................................₪82

סלמון נורווגי ברוטב שום לימון / שמנת פסטו .................................................₪90
מוגש עם תפוח אדמה אנה.

חריימה ברמונדי (חריף מאוד)................................................................................................₪80
פילה ברמונדי מבושל ברוטב חריימה

מוגש לצד לחם / חלה ובצל ירוק. 

ברבוניה מטוגן (סולטאן איבראהים)..............................................................................₪99

לוקוס מטוגן / גריל (לפי משקל 100 גרם) ...........................................................₪26

שלל דגי ים עונתיים (שאל את המלצר) ................................................................................

כל המנות המטוגנות מוגשות עם תפוח אדמה אנה
כל המנות גריל מוגשות עם פירה שום

תוספות
צ'יפס



עיקריות
חזה עוף גריל.............................................................................................................................................₪60

חזה עוף מושרה במרינדה, צלוי על הגריל ,מוגש לצד תפוח אדמה 
מדורה וריבת בצל.

חזה עוף ברוטב שמנת פטריות / שום לימון...........................................................₪68
חזה עוף צלוי על הגריל ברוטב שמנת פטריות / שום לימון מוגש 

לצד תפוח אדמה מדורה. 

פרגית.................................................................................................................................................................₪68
סטייק פרגית צלוי על הגריל מוגש לצד תפוח אדמה

מדורה וריבת בצל. 

שניצל סדפה...............................................................................................................................................₪55
שניצל עוף אמיתי בתיבול הבית, מוגש עם צ'יפס. 

קבב סדפה.....................................................................................................................................................₪66
4 קציצות קבבון הבית מוגשות לצד ירקות קלויים

על האש וטחינה ירוקה. 

שיפודי כבש צעיר.................................................................................................................................₪75
3 שיפודי כבש צעיר מוגשות לצד ירקות קלויים על האש.

צלעות כבש...............................................................................................................................................₪110
4 צלעות כבש מוגשות לצד תפוח אדמה מדורה 

קונפי שום וקונפי בצל.



סטייק פילה בגריל............................................................................................................................₪115
סטייק פילה בגריל מוגש לצד תפוח אדמה מדורה ,קונפי שום 

וקונפי בצל.

סטייק אנטריקוט בגריל..............................................................................................................₪119
סטייק אנטריקוט בגריל מוגש לצד תפוח אדמה מדורה ,קונפי שום 

וקונפי בצל.

סטייק פילה ברוטב שמנת פטריות / שמנת חרדל........................................₪125
מוגש לצד תפוח אדמה מדורה.

סטייק אנטריקוט ברוטב שמנת פטריות / שמנת חרדל..........................₪125
מוגש לצד תפוח אדמה מדורה.

מיקס סדפה..................................................................................................................................................₪95
מיקס בשרים , קבבון, סטייק פרגית, שיפודי כבש, צלע טלה, 

מוגש על מצע טורטיה עלים קונפי שום וקונפי בצל. 

טריו...................................................................................................................................................................₪130
מגדל בשרים, צלע כבש, פילה בקר, כבד אווז

מוגש על מצע טורטיה, עלים, קונפי שום וקונפי בצל.

סטייק פילה רוזמרין.......................................................................................................................₪120
סטייק פילה צלוי על הגריל על מצע עלי רוקט ועגבניות צ'ירי 

בשמן זית רוזמרין. 

מידות עשייה
R -  בשר צרוב , נא וקר במרכז

M.R -  בשר צרוב היטב נא וחמים במרכז
M - בשר צרוב היטב ורוד וחם במרכז

W.D - בשר עשוי לחלוטין

תוספות
צ'יפס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אנטי פסטי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תוספת הקרמה. . . . . . . . . . ₪10



פירות ים
שרימפס פנה (מטוגן)......................................................................................................................₪76

שרימפס פירורים (מטוגן)..........................................................................................................₪78

שרימפס גריל ...........................................................................................................................................₪76

שרימפס ברוטב שום לימון / שמנת ...............................................................................₪82

שרימפס ברוטב שמנת זעפרן ................................................................................................₪86

שרימפס תימין ........................................................................................................................................₪82

שרימפס חריימה (חריף מאוד)..............................................................................................₪86

קלמארי פנה (מטוגן).......................................................................................................................₪72

קלמארי ברוטב שום לימון / שמנת .................................................................................₪76

מולים שום לימון / שמנת שום ............................................................................................₪68

קדרת סדפה.................................................................................................................................................₪90
בייבי פירות ים: שרימפס, קלאמרי ומולים מבושלים ברוטב שום לימון (סרטנים 

בעונה). 

שרימפס ג'מפ גריל.............................................................................................................................₪90
4 יחידות שרימפס גא'מפ.

קוקי סאן ג'אק..........................................................................................................................................₪78
צרוב במחבת בתיבול חמאה, לימון, מלח ופלפל מוגש על מצע גבינת שמנת ושום 

שמיר.

קוקי סאן ג'אק תימין........................................................................................................................₪82
צרוב במחבת בתיבול חמאה שמן זית, לימון מלח, פלפל ועלי תימין.

סרטנים בעונה .....................................................................................................................................................



שתייה קלה
קולה ..................................................................................................................................................................₪12

קולה זירו .....................................................................................................................................................₪12

ספרייט ...........................................................................................................................................................₪12

ספרייט זירו ...............................................................................................................................................₪12

פאנטה .............................................................................................................................................................₪12

סודה .....................................................................................................................................................................₪8

בירה שחורה .............................................................................................................................................₪14

פיוז טי ............................................................................................................................................................₪12

₪12.........................................................................................................................................................................XL

מים מינרלים גדול / קטן ......................................................................................................₪8/13

קנקן לימונדה .........................................................................................................................................₪28

שתייה חמה
אספרסו קצר/ארוך ............................................................................................................................₪10

תה נענע ........................................................................................................................................................₪10

קינוחים
מבחר קינוחים (שאל את המלצר)..............................................................................................₪37



בתיאבון.


