
مهلبية دوزان: �لبية بيتية مقدمة 
ففة  والقرفة وماء الزهر. 
كه ا	 مع صلصة الفوا

لف ورقة �شّوة 
�
ينة ا  
ميلفي: �

� مع جوز ا�ند ا	ّمص.
بو�� ة ا�سكر بكر��

كريم بروليه فستق حلبي

كعكة شوكالطة ساخنة

كعكة جوز الهند الساخنة
  
تيراميسو

جيالتو: 3 كرات بوظة فانيل 
ّي.     
بصلصة التوت ال�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

קינוחיםتحاليات

מהלבייה של דוזאן: מוגשת עם רוטב 
פירות יבשים, קינמון ומי ורדים.

מילפיי: שכבות בצק עלים במילוי קרם 
מסקרפונה וקוקוס קלוי.

קרם ברולה פיסטוק חלבי

עוגת שוקולד חמה
 

עוגת קוקוס חמה

טירמיסו

ג'ילטו: 3 כדורי גלידה וניל 
ברוטב פירות יער.

38

38
38

38

38

36

38

  

عصير طبيعي:
تقال / تفاح / جزر 
�

ليمونادا
 ليمون بالنعناع المطحون
كوال / كوال زيرو
سبرايت / سبرايت زيرو
عنب
فيوزتي بطعم الخوخ
ريد بول

مياه غازية طبيعية                                                                                                                                                                                                                                                                      
مياه معدنية

اسبريسو: قص�� / مضاعف
مكياتو: قص�� / مضاعف
سو وحليب 
التيه: إس�
نس كافيه: عادي أو ع¦ أساس حليب
أمريكانو
قهوة عربية
شاي بالنعناع
شاي باألعشاب
شاي هندي

سحلب                                                                

 

משקאות קריםمشروبات خفيفة

משקאות חמיםمشروبات ساخنة

 סחוט טבעי:
תפוזים / תפוחים / גזר 

לימונדה
  למונענע גרוס

קולה / קולה זירו
ספרייט / ספרייט זירו

מיץ ענבים
פיוזטי אפרסק

רד בול
 (Perrier) מים מוגזים טבעיים

מים מינרלים

אספרסו-  קצר / כפול
מקיאטו-  קצר / כפול
לטה-  אספרסו וחלב

נס קפה-  רגיל או על בסיס חלב
אמריקנו

קפה שחור
תה נענע

  תה צמחים    
 צ'אי הודי

סחלב

13   
13   

13   
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16/10

18
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12/10
12/10
14/12
14/12

12
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15
18
22
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36
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49

49
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مقّبالت/ دوزانّيات
لطابون، مقدك مع صلصة  
� ايطا®� ¬ 
فوكاتشا: خ�
ان. 


�
البندورة وكر�³ الباذ±

لطابون،  
ان ¬ � رم�� 
¬ � 
أصابع البارميزان: 2 خ�
ان.  


�
ة الباذ± مقدمة مع صلصة البندورة وكر��

� ا يطا®� ا	ّمص  
� �́ بروسكيتا أورتيز: ا
عشاب، صلصة البندورة، 

�
مع صلصة ا 

 ، � � أورت�� ، ·د¶� رج�� 
́ ، ورق ا يتون الºا¬¹ ز

ففة. 
بار والبندورة  ا	
َ
ق

� ا يطا®� ا	ّمص  
� �́ بروسكيتا كابريزا: ا
ي¼   ا�وزار

�
ا½  البندورة، ·¾

�
ا½ مع بيستو، ·¾

ان. وورق الّر±�

وات  �À�́ كبّة جليليّة: 5 كوارات كبة مقدمة مع ا
ا�قطعة والطحينة.

.

سامبوسك جبنة وزعتر: مقدمة مع 
وات ا�قطعة والطحينة. �À�́ ا

وات  �À�́ سامبوسك لحمة: مقدمة مع ا
ا�قطعة والطحينة.

جبان 
�
  
ان ا	شوة ¬ 


�
رولتيني: لفائف الباذ±

ي¼، مقدمة ع¦ صلصة  بنة ا�وزار 
 
والبيستو، مغطاة ±

وز والبارمزان.
ّ
لل 
ّينة ¬ البندورة ومز

ראשנות/ דוזאניאת
פוקצ'ה: לחם איטלקי בטאבון לצד סלסת 

עגבניות, קרם חציל.

מקלות פרמז'ן: 2 מקלות לחם פרמז'ן 
בטאבון לצד סלסת עגבניות וקרם חציל.

ברוסקטה אורטיז: לחם איטלקי אפוי 
עם איולי עשבי תיבול, סלסת עגבניות, 

זיתי קלמטה, עלי רוקט, סרדיני אורטיז, צלפים 
ועגבניות מיובשות.

ברוסקטה קפרזה: לחם איטלקי אפוי 
עם פסטו, פרוסות עגבניה, קרעי מוצרלה ועלי 

בזיליקום.

קובה גלילית: 5 יחידות קובה מוגשות עם 
ירקות חתוכים וטחינה.

סמבוסק גבינה וזעתר: מוגש עם 
ירקות חתוכים וטחינה.

סמבוסק בשר: מוגש עם ירקות 
חתוכים וטחינה.

רולטיני: גלילות חציל במילוי גבינות ופסטו 
מוקרמות עם מוצרלה על מצע רוטב עגבניות 

בעיטור שקדים ופרמז'ן.



مهلبية دوزان: �لبية بيتية مقدمة 
ففة  والقرفة وماء الزهر. 
كه ا	 مع صلصة الفوا

لف ورقة �شّوة 
�
ينة ا  
ميلفي: �

� مع جوز ا�ند ا	ّمص.
بو�� ة ا�سكر بكر��

كريم بروليه فستق حلبي

كعكة شوكالطة ساخنة

كعكة جوز الهند الساخنة
  
تيراميسو

جيالتو: 3 كرات بوظة فانيل 
ّي.     
بصلصة التوت ال�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

מהלבייה של דוזאן: מוגשת עם רוטב 
פירות יבשים, קינמון ומי ורדים.

מילפיי: שכבות בצק עלים במילוי קרם 
מסקרפונה וקוקוס קלוי.

קרם ברולה פיסטוק חלבי

עוגת שוקולד חמה
 

עוגת קוקוס חמה

טירמיסו

ג'ילטו: 3 כדורי גלידה וניל 
ברוטב פירות יער.

 סחוט טבעי:
תפוזים / תפוחים / גזר 

לימונדה
  למונענע גרוס

קולה / קולה זירו
ספרייט / ספרייט זירו

מיץ ענבים
פיוזטי אפרסק

רד בול
 (Perrier) מים מוגזים טבעיים

מים מינרלים

אספרסו-  קצר / כפול
מקיאטו-  קצר / כפול
לטה-  אספרסו וחלב

נס קפה-  רגיל או על בסיס חלב
אמריקנו

קפה שחור
תה נענע

  תה צמחים    
 צ'אי הודי

סחלב
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مقّبالت/ دوزانّيات
لطابون، مقدك مع صلصة  
� ايطا®� ¬ 
فوكاتشا: خ�
ان. 


�
البندورة وكر�³ الباذ±

لطابون،  
ان ¬ � رم�� 
¬ � 
أصابع البارميزان: 2 خ�
ان.  


�
ة الباذ± مقدمة مع صلصة البندورة وكر��

� ا يطا®� ا	ّمص  
� �́ بروسكيتا أورتيز: ا
عشاب، صلصة البندورة، 

�
مع صلصة ا 

 ، � � أورت�� ، ·د¶� رج�� 
́ ، ورق ا يتون الºا¬¹ ز

ففة. 
بار والبندورة  ا	
َ
ق

� ا يطا®� ا	ّمص  
� �́ بروسكيتا كابريزا: ا
ي¼   ا�وزار

�
ا½  البندورة، ·¾

�
ا½ مع بيستو، ·¾

ان. وورق الّر±�

́�ضارات  كبّة جليليّة: 5 كوارات كبة مقدمة مع ا
ا�قطعة والطحينة.

.

سامبوسك جبنة وزعتر: مقدمة مع 
وات ا�قطعة والطحينة. �À�́ ا

وات  �À�́ سامبوسك لحمة: مقدمة مع ا
ا�قطعة والطحينة.

جبان 
�
  
ان ا	شوة ¬ 


�
رولتيني: لفائف الباذ±

ي¼، مقدمة ع¦ صلصة  بنة ا�وزار 
 
والبيستو، مغطاة ±

وز والبارمزان.
ّ
لل 
ّينة ¬ البندورة ومز

ראשנות/ דוזאניאת
פוקצ'ה: לחם איטלקי בטאבון לצד סלסת 

עגבניות, קרם חציל.

מקלות פרמז'ן: 2 לחם פרמז'ן בטאבון 
לצד סלסת עגבניות וקרם חציל.

ברוסקטה אורטיז: לחם איטלקי אפוי 
עם איולי עשבי תיבול, סלסת עגבניות, 

זיתי קלמטה, עלי רוקט, סרדיני אורטיז, צלפים 
ועגבניות מיובשות.

ברוסקטה קפרזה: לחם איטלקי אפוי 
עם פסטו, פרוסות עגבניה, קרעי מוצרלה ועלי 

בזילקום.

קובה גלילית: 5 יחידות קובה מוגשת עם 
ירקות חתוכים וטחינה.

סמבוסק גבינה וזעתר: מוגשת עם 
ירקות חתוכים וטחינה.

סמבוסק בשר: מוגשת עם ירקות 
חתוכים וטחינה.

רולטיני: גלילות חציל במילוי גבינות ופסטו 
מוקרמת עם מוצרלה על מצע רוטב עגבניות 

בעיטור שקדים ופרמז'ן.

ل  
 سينتا �
�

ا½ كارباتشيو عجل:   ·¾
ففة،  
،  بندورة � �Æيتون، بلسا مع زيت الز

ان  � بصل أÈر، جرج�� وجبنة البارم��

� البارمزان. 
مقدم مع خ�

لطابون،   
ان مشوي ¬ 

�

ذ± 
كارباتشيو باذنجان: ¬
 ، يتون الºا¬¹ ّي، كر�³ ز 
ل، زع�¹ � 


�
Ê ،ففة 
بندورة �

ان، بلسا�Æ توت،  � رم�� 
يتون، ¬ ، زيت الز 
صنو�

� البارمزان.  
مقدم مع خ�

وتو مع خلطة أجبان وفقع  � أرنتشيني: كرات ر��
جبان وصلصة 

�
ة ا  ، مقدمة ع¦ كر�� � 
� �́ مغطاة بفتات ا

بنة البارمزان. 
 
ينة ± يتون مز ة الز البندورة وكر��

شوة أجبان وبيستو،  
: فقع ± فقع محشيّ
ة.  ي¼ مقدمة ع¦ صلصة الكر�� بنة ا�وزار 
 
اة ±

ّ
مغط

وز وجبنة البارمزان.
ّ
لل 
ينة ¬ مز

رز و´م العجل 
�
  
ورق دوالي: �شوة ¬

وات ا�قطعة. �À�́ � وا 
Íمقدمة مع الل

.

مكعبات البطاطا المقلية / بطاطا مقلية

اضافة جبنة   

קרפצ'יו עגל: פרוסות דקות של סינטה 
עגל בתיבול שמן זית, בלסמי, עגבניות 

מיובשות, בצל סגול, עלי רוקט וגבינת פרמז'ן. 
מוגש עם לחם פרמז'ן.

קרפצ'יו חציל: חציל שרוף בטאבון, 
עגבניות מיובשות, צנונית, אורגנו טרי, טפנד 

זיתים, צנוברים, שמן זית, פרמז'ן, בלסמי 
תותים, מוגש עם לחם פרמז'ן.

ארנצ'יני: כדורי ריזוטו עם תערובת גבינות 
ופטריות בציפוי פירורי לחם על מצע קרם פרש, 

סלסת עגבניות וטפנד זיתים בעיטור פרמז'ן.  

פטריות ממולאות: פטריות במילוי גבינות, 
פסטו, מוקרמות עם מוצרלה על מצע רוטב שמנת. 

בעיטור שקדים ופרמז'ן.  

עלי גפן: במילוי אורז ובשר עגל 
בתוספת יוגורט וירקות חתוכים. 

פוטטוס/ צ'יפס

תוספת גבינה 

69

48

48

48

48

29

10



مهلبية دوزان: �لبية بيتية مقدمة 
ففة  والقرفة وماء الزهر. 
كه ا	 مع صلصة الفوا

لف ورقة �شّوة 
�
ينة ا  
ميلفي: �

� مع جوز ا�ند ا	ّمص.
بو�� ة ا�سكر بكر��

كريم بروليه فستق حلبي

كعكة شوكالطة ساخنة

كعكة جوز الهند الساخنة
  
تيراميسو

جيالتو: 3 كرات بوظة فانيل 
ّي.     
بصلصة التوت ال�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

קינוחיםتحاليات

מהלבייה של דוזאן: מוגשת עם רוטב 
פירות יבשים, קינמון ומי ורדים.

מילפיי: שכבות בצק עלים במילוי קרם 
מסקרפונה וקוקוס קלוי.

קרם ברולה פיסטוק חלבי

עוגת שוקולד חמה
 

עוגת קוקוס חמה

טירמיסו

ג'ילטו: 3 כדורי גלידה וניל 
ברוטב פירות יער.
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38
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38

  

عصير طبيعي:
تقال / تفاح / جزر 
�

ليمونادا
 ليمون بالنعناع المطحون
كوال / كوال زيرو
سبرايت / سبرايت زيرو
عنب
فيوزتي بطعم الخوخ
ريد بول

مياه غازية طبيعية                                                                                                                                                                                                                                                                      
مياه معدنية

اسبريسو: قص�� / مضاعف
مكياتو: قص�� / مضاعف
سو وحليب 
التيه: إس�
نس كافيه: عادي أو ع¦ أساس حليب
أمريكانو
قهوة عربية
شاي بالنعناع
شاي باألعشاب
شاي هندي

سحلب                                                                

 

משקאות קריםمشروبات خفيفة

משקאות חמיםمشروبات ساخنة

 סחוט טבעי:
תפוזים / תפוחים / גזר 

לימונדה
  למונענע גרוס

קולה / קולה זירו
ספרייט / ספרייט זירו

מיץ ענבים
פיוזטי אפרסק

רד בול
 (Perrier) מים מוגזים טבעיים

מים מינרלים

אספרסו-  קצר / כפול
מקיאטו-  קצר / כפול
לטה-  אספרסו וחלב

נס קפה-  רגיל או על בסיס חלב
אמריקנו

קפה שחור
תה נענע

  תה צמחים    
 צ'אי הודי

סחלב
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سلطات
 � 
ي، خ� ́�س، بندورة ش�� سلطة القيصر:          قلوب ا
 الدجاج بصلصة القيÀ الÐسيكية، 

�
ا½ �ّمص و·¾

للوز ا	ّمص والبارمزان.    
ينة ¬ مز

سلطة لبنانية: بندورة، خيار، بصل أÈر، 
يتون  يت الز � 
� ¹Òيض، متبÈّبقدونس، نعنع و

 �
� اللبنا�� 
� �́ بنة الفيتا، ا 
 
ينة ± والليمون، مز

ا�قرمش والÕّق. 

ي ملّون،   سلطة الموزاريال: ش��
� شو×� مشوي، 

�Øر، أرÈفلفل حلو مشوي، بصل أ

ي¼ الطازجة.  صنو�
 وجبنة ا�وزار

 . �Æوالبلسا �Àخ
�
لزيت ا  
ينة ¬ مز

 ، �Àغل، بصل أخ 
تبولة: بقدونس، نعنع، �
يتون والليمون.  يت الز � 
متبل �

́�س والبندورة.  مقدمة مع ا

، خيار،  � 
Úسلطة حلومي: خس، أوراق البي
ي ملون،  اÛ، بندورة ش�� 
جزر، �

 ¹Òا�قلية وا�تب �Æمع جبنة ا´لو

وز ا	مص.
ّ
لل 
ينة ¬ بصلصة البيستو ومز

  سلطة ماليزية: تشكي¹Ò خضار ساخنة 
 دجاج.

�
ا½ مع ·¾

.Ýلسم 
ينة ¬ ×�  مز �¬  بصلصة ال�¹

�
¹Úيكة  / السباجي  مع الفر

 الدجاج.
�

ا½ ل بدل ·¾ 
 فيليه �
�

ا½ إضافة ·¾

  סלטים
סלט קיסר: לבבות חסה, עגבניות שרי, 

קרוטונים ורצועות חזה עוף ברוטב קיסר קלאסי 
ופרמז'ן, בעיטור שקדים קלויים ופרמז'ן.

סלט לבנוני: עגבניות, מלפפון, בצל סגול, 
פטרוזיליה, נענע, חמציץ, מתובל בשמן זית 

ולימון מעוטר בגבינת פטה, קרוטונים 
מפיתה לבנונית וסומק.

סלט מוצרלה: עגבניות שרי צבעוניות, 
פלפל קלוי, בצל סגול, ארטישוק קלוי, 

צנובר וגבינת מוצרלה טריה. 
בעיטור שמן ירוק ובלסמי.                                         

תבולה: פטרוזיליה, נענע, בורגול, בצל ירוק,
מתובל בשמן זית ולימון. 
מוגש עם חסה ועגבניות.

סלט חלומי: חסה, עלי בייבי, 
מלפפונים, גזר, נבטים עגבניות 

בליווי גבינת חלומי מטוגנת בתיבול 
רוטב פסטו ושקדים קלויים.

סלט מלזי: ירקות מוקפצים 
עם רצועות עוף. 

ברוטב טריאקי מעוטר בשומשום. 
עם פריקה / ספגטי 

תוספת רצועות פילה עגל במקום רצועות עוף.

64

   56

56

48

                  59

64  

74  



مهلبية دوزان: �لبية بيتية مقدمة 
ففة  والقرفة وماء الزهر. 
كه ا	 مع صلصة الفوا

لف ورقة �شّوة 
�
ينة ا  
ميلفي: �

� مع جوز ا�ند ا	ّمص.
بو�� ة ا�سكر بكر��

كريم بروليه فستق حلبي

كعكة شوكالطة ساخنة

كعكة جوز الهند الساخنة
  
تيراميسو

جيالتو: 3 كرات بوظة فانيل 
ّي.     
بصلصة التوت ال�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

מהלבייה של דוזאן: מוגשת עם רוטב 
פירות יבשים, קינמון ומי ורדים.

מילפיי: שכבות בצק עלים במילוי קרם 
מסקרפונה וקוקוס קלוי.

קרם ברולה פיסטוק חלבי

עוגת שוקולד חמה
 

עוגת קוקוס חמה

טירמיסו

ג'ילטו: 3 כדורי גלידה וניל 
ברוטב פירות יער.

 סחוט טבעי:
תפוזים / תפוחים / גזר 

לימונדה
  למונענע גרוס

קולה / קולה זירו
ספרייט / ספרייט זירו

מיץ ענבים
פיוזטי אפרסק

רד בול
 (Perrier) מים מוגזים טבעיים

מים מינרלים

אספרסו-  קצר / כפול
מקיאטו-  קצר / כפול
לטה-  אספרסו וחלב

נס קפה-  רגיל או על בסיס חלב
אמריקנו

קפה שחור
תה נענע

  תה צמחים    
 צ'אי הודי

סחלב

סלט קיסר: לבבות חסה, עגבניות שרי, 
קרוטונים ורצועות חזה עוף ברוטב קיסר קלאסי 

ופרמז'ן, בעיטור שקדים קלויים ופרמז'ן.

סלט לבנוני: עגבניות, מלפפון, בצל סגול, 
פטרוזיליה, נענע, חמציץ, מתובל בשמן זית 

ולימון מעוטר בגבינת פטה, קרוטונים 
מפיתה לבנונית וסומק.

סלט מוצרלה: עגבניות שרי צבעוניות, 
פלפל קלוי, בצל סגול, ארטישוק קלוי, 

צנובר וגבינת מוצרלה טריה. 
בעיטור שמן ירוק ובלסמי.                                         

תבולה: פטרוזיליה, נענע, בורגול, בצל ירוק,
מתובל בשמן זית ולימון. 
מוגש עם חסה ועגבניות.

סלט חלומי: חסה, עלי בייבי, 
מלפפונים, גזר, נבטים עגבניות 

בליווי גבינת חלומי מטוגנת בתיבול 
רוטב פסטו ושקדים קלויים.

סלט מלזי: ירקות מוקפצים 
עם רצועות עוף. 

ברוטב טריאקי מעוטר בשומשום. 
עם פריקה / ספגטי 

תוספת רצועות פילה עגל במקום רצועות עוף.

36

22

49

49

52

52

52

48

مقّبالت/ دوزانّيات
لطابون، مقدك مع صلصة  
� ايطا®� ¬ 
فوكاتشا: خ�
ان. 


�
البندورة وكر�³ الباذ±

لطابون،  
ان ¬ � رم�� 
¬ � 
أصابع البارميزان: 2 خ�
ان.  


�
ة الباذ± مقدمة مع صلصة البندورة وكر��

� ا يطا®� ا	ّمص  
� �́ بروسكيتا أورتيز: ا
عشاب، صلصة البندورة، 

�
مع صلصة ا 

 ، � � أورت�� ، ·د¶� رج�� 
́ ، ورق ا يتون الºا¬¹ ز

ففة. 
بار والبندورة  ا	
َ
ق

� ا يطا®� ا	ّمص  
� �́ بروسكيتا كابريزا: ا
ي¼   ا�وزار

�
ا½  البندورة، ·¾

�
ا½ مع بيستو، ·¾

ان. وورق الّر±�

́�ضارات  كبّة جليليّة: 5 كوارات كبة مقدمة مع ا
ا�قطعة والطحينة.

.

سامبوسك جبنة وزعتر: مقدمة مع 
وات ا�قطعة والطحينة. �À�́ ا

وات  �À�́ سامبوسك لحمة: مقدمة مع ا
ا�قطعة والطحينة.

جبان 
�
  
ان ا	شوة ¬ 


�
رولتيني: لفائف الباذ±

ي¼، مقدمة ع¦ صلصة  بنة ا�وزار 
 
والبيستو، مغطاة ±

وز والبارمزان.
ّ
لل 
ّينة ¬ البندورة ومز

ראשנות/ דוזאניאת
פוקצ'ה: לחם איטלקי בטאבון לצד סלסת 

עגבניות, קרם חציל.

מקלות פרמז'ן: 2 לחם פרמז'ן בטאבון 
לצד סלסת עגבניות וקרם חציל.

ברוסקטה אורטיז: לחם איטלקי אפוי 
עם איולי עשבי תיבול, סלסת עגבניות, 

זיתי קלמטה, עלי רוקט, סרדיני אורטיז, צלפים 
ועגבניות מיובשות.

ברוסקטה קפרזה: לחם איטלקי אפוי 
עם פסטו, פרוסות עגבניה, קרעי מוצרלה ועלי 

בזילקום.

קובה גלילית: 5 יחידות קובה מוגשת עם 
ירקות חתוכים וטחינה.

סמבוסק גבינה וזעתר: מוגשת עם 
ירקות חתוכים וטחינה.

סמבוסק בשר: מוגשת עם ירקות 
חתוכים וטחינה.

רולטיני: גלילות חציל במילוי גבינות ופסטו 
מוקרמת עם מוצרלה על מצע רוטב עגבניות 

בעיטור שקדים ופרמז'ן.

ل  
 سينتا �
�

ا½ كارباتشيو عجل:   ·¾
ففة،  
،  بندورة � �Æيتون، بلسا مع رزيت الز

ان  � بصل أÈر، جرج�� وجبنة البارم��

� البارمزان. 
مقدم مع خ�

لطابون،   
ان مشوي ¬ 

�

ذ± 
كارباتشيو باذنجان: ¬
 ، يتون الºا¬¹ ّي كر�³ ز 
� ، ل، زع�¹ 


�
Ê ،ففة 
بندورة �

ان، بلسا�Æ توت،  � رم�� 
يتون، ¬ ، زيت الز 
صنو�

� البارمزان.  مقدم مع خ��

وتو مع خلطة أجبان وفقع  � أرنتشيني: كرات ر��
جبان وصلصة 

�
ة ا  ، مقدمة ع¦ كر�� � 
� �́ مغطاة بفتات ا

بنة البارمزان. 
 
ينة ± يتون مز ة الز البندورة وكر��

شوة أجبان وبيستو،  
: فقع ± فقع محشيّ
ة.  ي¼ مقدمة ع¦ صلصة الكر�� بنة ا�وزار 
 
اة ±

ّ
مغط

وز وجبنة البارمزان.
ّ
لل 
ينة ¬ مز

رز و´م العجل 
�
  
ورق دوالي: �شوة ¬

وات ا�قطعة. �À�́ � وا 
Íمقدمة مع الل

.

مكعبات البطاطا المقلية / بطاطا مقلية

اضافة جبنة   

קרפצ'יו עגל: פרוסות דקות של סינטה 
עגל בתיבול שמן זית, בלסמי, עגבניות 

מיובשות, בצל סגול ועלי רוקט וגבינת פרמז'ן. 
מוגש עם לחם פרמז'ן.

קרפצ'יו חציל: חציל שרוף בטאבון, 
עגבניות, מיובשות, צנונית, אורגנו טרי, טפנד 

זיתים, צנוברים, שמן זית, פרמז'ן, בלסמי 
תותים, מוגש עם לחם פרמז'ן.

ארנצ'יני: כדורי ריזוטו ותערובת גבינות 
ופטריות פירורי לחם על מצע קרם פרש וסלסת 

עגבניות, טפנד זיתים בעיטור פרמז'ן.  

פטריות ממולאות: פטריות במילוי גבינות, 
פסטו, מוקרמות עם מוצרלה על מצע רוטב שמנת. 

בעיטור שקדים ופרמז'ן.  

עלי גפן: במילוי אורז ובשר עגל 
בתוספת יוגורט וירקות חתוכים. 

פוטטוס/ צ'יפס

תוספת גבינה 

69

48

48

48

48

29

10

ساندويشات
ل مع صلصة  
ساندويش أسادو:            ´مة �
، خس، بندورة، جرج��  التشيبوت¦�

وبصل أÈر.

ساندويش حلومي:      جبنة حلو�Æ مقلّية 
مع بيستو، فلفل حلو مشوي، خس، بصل أÈر 

وبندورة. 

 ساندويش دجاج: صدر دجاج مشوي، 
مع خس، بصل، بندورة، جرج�� وطحينة.

 البطاطا ا�قلّية
�

ا½ م مع ·¾
ّ

همبورجر (250 גרם): مقد
إضافة جبنة

ة، سلطة ولبنة  ّ 
وجبة فطور دوزان: �
ان. 


�
مع فوàتشا وصلصة البندورة وكر�³ الباذ±

وب ساخن. ¾âوم �ãم الوجبة مع عص�� طبي
ّ

تقد

ة مع نعنع، بصل،  ّ 
ة عربية: � ساندويش عجّ
ة، خس وبندورة. بقدونس، جبنة الكر��

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

כריכים
כריך אסאדו: בשר עגל מפורק 
עם איולי צ'יפוטלה, חסה, עגבניות, 

עלי רוקט ובצל סגול.

כריך חלומי: גבינת חלומי מטוגנת 
עם פסטו, פלפל קלוי, חסה, בצל סגול 

ועגבניות.

כריך עוף: חזה עוף צלוי עם חסה, בצל 
עגבניות, רוקט וטחינה.                                           

 המבורגר (250 גרם): מוגש עם צ'יפס.
תוספת גבינה 

ארוחת בוקר דוזאן:חביתה, סלט ולבנה 
עם פוקצ'ה, סלסלת עגבניות וקרם חציל.

המנה מוגשת עם מיץ סחוט טבעי ושתיה חמה.

כריך חביתה ערבית:חביתה עם עשבי 
תיבול, בצל, גבינת שמנת, חסה ועגבניות.

67

52

52

60
                  10

  

48

60



كوردون بلو:            صدر دجاج �شو 
ففة. 
جبان، فقع وبندورة �

�
وز ا�دخن وا 

�
  
¬

ة والفقع. ردل /  الكر�� �́ بصلصة ا

اسكلوبيني دجاح:     صدر دجاج مشوي 
مع تشكي¹Ò خضار مشوّي بصلصة الزعفران.

يكوت مشوي   أنتركوت (300 غرام): ستيك ان�¹
مع تشكي¹Ò خضار مشوّي، نيو×� مقلّية 

وصلصة الدميج¼س.

ل  
ميداليات فيليه عجل (250 غرام): ميداليات �
مشوي مع تشكي¹Ò خضار مشوّي 

وصلصة الدميج¼س.

كباب بالطابون (300 غرام): كباب ع¦ 
 ، ّ

� ايطا®� 
لطابون مقدم ع¦ خ� 
عيدان القرفة مشوي ¬

وتشكي¹Ò خضار مشوي وطحينة.

 � 
� �́  بفتات ا
ّ

åشرائح شنيتسل: صدر دجاج مغ
مقدم مع بطاطا مقلية.

 بفتات 
ّ

åوجبة أطفال: قطع صدر دجاج مغ
� مقدم مع بطاطا مقلية. 
� �́ ا

نيوكي كستناء: نيو×� بطاطا 
ة والفقع، كستناء،  بصلصة الكر��

رمزان. 
� و¬ �Íتيم

ل  
 فيليه �
�

ا½ تالياتا فيليه عجل: ·¾
 ، رج�� 
́ ، خس، أوراق ا � شو×�

�Øففة، أر 
مع بندورة �

وم والليمون.          
ّ
الفقع والكراث. بصلصة الث

מנות עיקריותوجبات رئيسّية

119

קורדון בלו: חזה עוף ממולא עם אווז 
מעושן וגבינות, פטריות ועגבניות שמש.

ברוטב חרדל  / שמנת פטריות

אסקלופיני עוף: חזה עוף צלוי 
עם ירקות אנטיפסטי מוקפצים בציר זעפרן.

אנטרקוט (300 גרם): אנטרקוט צלוי 
עם אנטיפסטי מוקפצים, ניוקי מטוגן 

ורוטב דמי גלאס.   

מדליוני פילה עגל (250 גרם): מדליוני עגל 
צלויים עם אנטיפסטי מוקפצים 

ורוטב דמי גלאס.

קבב בטאבון (300 גרם): קבב על מקלות 
קינמון צלוי בטאבון על מצע פוקצ'ה בליווי 

ירקות צלויים וטחינה.

שניצלונים: נתחי חזה עוף בציפוי פריך
מוגש עם צ'יפס. 

מנת ילדים: שניצלוני עוף בציפוי פריך 
מוגש עם צ'יפס.

 ניוקי ערמונים: ניוקי תפוחי אדמה 
ברוטב שמנת פטריות,ערמונים, 

טימין ופרמז'ן.

טליאטה: רצועות פילה עגל עם תערובת 
עגבניות מיובשות, ארטישוק, חסה, עלי 

רוקט, פטריות וקרישה ברוטב שום ולימון.

78   

67

38    

58  

  89         

75

125

135

                  

  



كوردون بلو:            صدر دجاج �شو 
ففة. 
جبان، فقع وبندورة �

�
وز ا�دخن وا 

�
  
¬

ة والفقع. ردل /  الكر�� �́ بصلصة ا

اسكلوبيني دجاح:     صدر دجاج مشوي 
مع تشكي¹Ò خضار مشوّي بصلصة الزعفران.

يكوت مشوي   أنتركوت (300 غرام): ستيك ان�¹
مع تشكي¹Ò خضار مشوّي، نيو×� مقلّية 

وصلصة الدميج¼س.

ل  
ميداليات فيليه عجل (250 غرام): ميداليات �
مشوي مع تشكي¹Ò خضار مشوّي 

وصلصة الدميج¼س.

كباب بالطابون (300 غرام): كباب ع¦ 
 ، ّ

� ايطا®� 
لطابون مقدم ع¦ خ� 
عيدان القرفة مشوي ¬

وتشكي¹Ò خضار مشوي وطحينة.

 � 
� �́  بفتات ا
ّ

åشرائح شنيتسل: صدر دجاج مغ
مقدم مع بطاطا مقلية.

 بفتات 
ّ

åوجبة أطفال: قطع صدر دجاج مغ
� مقدم مع بطاطا مقلية. 
� �́ ا

نيوكي كستناء: نيو×� بطاطا 
ة والفقع، كستناء،  بصلصة الكر��

رمزان. 
� و¬ �Íتيم

ل  
 فيليه �
�

ا½ تالياتا فيليه عجل: ·¾
 ، رج�� 
́ ، خس، أوراق ا � شو×�

�Øففة، أر 
مع بندورة �

وم والليمون.          
ّ
الفقع والكراث. بصلصة الث

קורדון בלו: חזה עוף ממולא עם אווז 
מעושן וגבינות, פטריות ועגבניות שמש.

ברוטב חרדל  / שמנת פטריות

אסקלופיני עוף: חזה עוף צלוי 
עם ירקות אנטיפסטי מוקפצים בציר זעפרן.

אנטרקוט (300 גרם): אנטרקוט צלוי 
עם אנטיפסטי מוקפצים, ניוקי מטוגן 

ורוטב דמי גלאס.   

מדליוני פילה עגל (250 גרם): מדליוני עגל 
צלויים עם אנטיפסטי מוקפצים 

ורוטב דמי גלאס.

קבב בטאבון (300 גרם): קבב על מקלות 
קינמון צלוי בטאבון על מצע פוקצ'ה בליווי 

ירקות צלויים וטחינה.

שניצלונים: נתחי חזה עוף בציפוי פריך
מוגש עם צ'יפס. 

מנת ילדים: שניצלוני עוף בציפוי פריך 
מוגש עם צ'יפס.

 ניוקי ערמונים: ניוקי תפוחי אדמה 
ברוטב שמנת פטריות,ערמונים, 

טימין ופרמז'ן.

טליאטה: רצועות פילה עגל עם תערובת 
עגבניות מיובשות, ארטישוק, חסה, עלי 

רוקט, פטריות וקרישה ברוטב שום ולימון.

لفرن  
فيليه دينيس:         فيليه مطهّو ¬
فة، بصل، 

ّ
ف 
يكة وخضار: بندورة � م مع فر

ّ
مقد

. وكو®� 
ثوم، كوê و�

لفرن  
فيليه سلمون:     فيليه سìون مطهّو ¬
ة. وات بصلصة الكر�� �Àم ع¦ خ

ّ
مقد

. يو®�
�
م مع صلصة ا 

ّ
: مقد  كلماري مقليّ

. يو®�
�
م مع صلصة ا 

ّ
: مقد شريمس مقليّ

س وíاري �يوس  �� طبق فواكه بحر:: ·¾
بصلصة الثوم والليمون / الصلصة ا�كسيكية

. يو®�
�
أو مق¦�ّ يقدم مع صلصة ا 

بدة  ر مطبوخة مع الز 
كه ± باييا فريكة: فوا
عشاب، 

�
يتون البصل، الثوم، ا  وزيت الز

يكة. فة وفر
ّ
ف 
البندورة ا	

 åك مغî فيش آند تشيبس: فيليه
وز. مق¦�ّ ومقدم 

ّ
رز والل

�
، نقاريش ا  � 
� �́ بفتات ا

. يو®�
�
 البطاطا ا�قلية وصلصة ا 

�
ا½ مع ·¾

דגיםأسماك
  פילה דניס: פילה צלוי בתנור 

עם פריקה וירקות: עגבניות מיובשות, בצל, 
שום, זוקיני וברוקולי.

 

פילה סלמון: סלמון אפוי על מצע ירקות 
ברוטב שמנת.

קלמרי מטוגן: מוגש עם רוטב איולי.  

שרימפס מטוגן: מוגש עם רוטב איולי.

מיקס פירות ים: שרימפס וקלמרי 
מבושל ברוטב שום לימון / רוטב מקסיקני 

או מטוגן ומוגש עם רוטב איולי. 

  
 פאייה פריקה: פירות ים מוקפצים עם 

חמאה ושמן זית בצל, שום, עשבי תיבול, 
עגבניות מיובשות ופריקה.

 

פיש אנד צ'יפס: פילה דג בציפוי פריך 
ופצפוצי אורז ושקדים מוגש עם צ'יפס 

ורוטב איולי.
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89

79

94

89

70

89

              

  



مهلبية دوزان: �لبية بيتية مقدمة 
ففة  والقرفة وماء الزهر. 
كه ا	 مع صلصة الفوا

لف ورقة �شّوة 
�
ينة ا  
ميلفي: �

� مع جوز ا�ند ا	ّمص.
بو�� ة ا�سكر بكر��

كريم بروليه فستق حلبي

كعكة شوكالطة ساخنة

كعكة جوز الهند الساخنة
  
تيراميسو

جيالتو: 3 كرات بوظة فانيل 
ّي.     
بصلصة التوت ال�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

קינוחיםتحاليات

מהלבייה של דוזאן: מוגשת עם רוטב 
פירות יבשים, קינמון ומי ורדים.

מילפיי: שכבות בצק עלים במילוי קרם 
מסקרפונה וקוקוס קלוי.

קרם ברולה פיסטוק חלבי

עוגת שוקולד חמה
 

עוגת קוקוס חמה

טירמיסו

ג'ילטו: 3 כדורי גלידה וניל 
ברוטב פירות יער.

38

38
38

38

38

36

38

  

عصير طبيعي:
تقال / تفاح / جزر 
�

ليمونادا
 ليمون بالنعناع المطحون
كوال / كوال زيرو
سبرايت / سبرايت زيرو
عنب
فيوزتي بطعم الخوخ
ريد بول

مياه غازية طبيعية                                                                                                                                                                                                                                                                      
مياه معدنية

اسبريسو: قص�� / مضاعف
مكياتو: قص�� / مضاعف
سو وحليب 
التيه: إس�
نس كافيه: عادي أو ع¦ أساس حليب
أمريكانو
قهوة عربية
شاي بالنعناع
شاي باألعشاب
شاي هندي

سحلب                                                                

משקאות קריםمشروبات خفيفة

משקאות חמיםمشروبات ساخنة

 סחוט טבעי:
תפוזים / תפוחים / גזר 

לימונדה
  למונענע גרוס

קולה / קולה זירו
ספרייט / ספרייט זירו

מיץ ענבים
פיוזטי אפרסק

רד בול
 (Perrier) מים מוגזים טבעיים

מים מינרלים

אספרסו-  קצר / כפול
מקיאטו-  קצר / כפול
לטה-  אספרסו וחלב

נס קפה-  רגיל או על בסיס חלב
אמריקנו

קפה שחור
תה נענע

  תה צמחים    
 צ'אי הודי

סחלב

13   
13   

13   

12
16/10

18
14

12/10
12/10
14/12
14/12

12
8

12
15
18
22

18   

16

  

64
ة والفقع.   رفيولي أجبان:         بصلصة الكر��

رفيولي بطاطا حلوة: بصلصة 
ة. ية / الكر�� الزهر

ء.     ّ
ة والباز   رفيولي سبانخ: بصلصة الكر��

رفيولي شيشبرك: �شوة بلحمة العجل 
� والثوم والنعناع. 
Íبصلصة الل

ية /   بوليتا¬�  /  الزهر    سباجيتي: بصلصة ¬�
ة وفقع.  كر��

الزانيا بولونيز: أوراق الل¼زانيا ا يطالية 
 � لبولون�� 
ا	شوة  ¬

يه.  مع صلصة الزهر

باستا بولونيز

ة  ، باستا ببردلي (دي بولو): بصلصة الكر��
وز ا�دخن.

�
  الدجاج وا 

�
ا½ ¾·   

ل  
 فيليه �
�

ا½ باستا فيليه عجل: ·¾
وكو®� وفقع بصلصة  
ففة، � 
، بندورة � � شو×�

�Øمع أر

الدميج¼س. 

لصنو�
 والبارمزان. 
¬ � مز¶�

הפסטות של דוזאןباستا دوزان

 רביולי גבינות: ברוטב שמנת פטריות.
 

רביולי בטטה: ברוטב 
רוזה / שמנת.

רביולי תרד: ברוטב שמנת ואפונה.

 רביולי שישברק: במילוי בשר עגל 
ברוטב יוגורט, שום ונענע.

ספגטי: נפוליטנה / רוזה / 
שמנת פטריות.

לזנייה בולונייז: דפי לזניה 
במילוי תבשיל בולונייז איטלקי 

עם רוטב רוזה.

פסטה בולונייז

 פסטה פפרדלה (דה פולו): ברוטב 
שמנת, רצועות עוף ואווז מעושן.

פסטה פילה עגל: רצועות  פילה עגל 
עם ארטישוק, עגבניות מיובשות, ברוקולי 

ופטריות, ברוטב  דמי גלאס 
בעיטור צנובר ופרמז'ן.  

 

48

64

59

76

76

58

58

59

69

  



مهلبية دوزان: �لبية بيتية مقدمة 
ففة  والقرفة وماء الزهر. 
كه ا	 مع صلصة الفوا

لف ورقة �شّوة 
�
ينة ا  
ميلفي: �

� مع جوز ا�ند ا	ّمص.
بو�� ة ا�سكر بكر��

كريم بروليه فستق حلبي

كعكة شوكالطة ساخنة

كعكة جوز الهند الساخنة
  
تيراميسو

جيالتو: 3 كرات بوظة فانيل 
ّي.     
بصلصة التوت ال�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

מהלבייה של דוזאן: מוגשת עם רוטב 
פירות יבשים, קינמון ומי ורדים.

מילפיי: שכבות בצק עלים במילוי קרם 
מסקרפונה וקוקוס קלוי.

קרם ברולה פיסטוק חלבי

עוגת שוקולד חמה
 

עוגת קוקוס חמה

טירמיסו

ג'ילטו: 3 כדורי גלידה וניל 
ברוטב פירות יער.

 סחוט טבעי:
תפוזים / תפוחים / גזר 

לימונדה
  למונענע גרוס

קולה / קולה זירו
ספרייט / ספרייט זירו

מיץ ענבים
פיוזטי אפרסק

רד בול
 (Perrier) מים מוגזים טבעיים

מים מינרלים

אספרסו-  קצר / כפול
מקיאטו-  קצר / כפול
לטה-  אספרסו וחלב

נס קפה-  רגיל או על בסיס חלב
אמריקנו

קפה שחור
תה נענע

  תה צמחים    
 צ'אי הודי

סחלב

 רביולי גבינות: ברוטב שמנת פטריות.
 

רביולי בטטה: ברוטב 
רוזה / שמנת.

רביולי תרד: ברוטב שמנת ואפונה.

 רביולי שישברק: במילוי בשר עגל 
ברוטב יוגורט, שום ונענע.

ספגטי: נפוליטנה / רוזה / 
שמנת פטריות.

לזנייה בולונייז: דפי לזניה 
במילוי תבשיל בולונייז איטלקי 

עם רוטב רוזה.

פסטה בולונייז

 פסטה פפרדלה (דה פולו): ברוטב 
שמנת, רצועות עוף ואווז מעושן.

פסטה פילה עגל: רצועות  פילה עגל 
עם ארטישוק, עגבניות מיובשות, ברוקולי 

ופטריות, ברוטב  דמי גלאס 
בעיטור צנובר ופרמז'ן.  

 

36

22

49

49

52

52

52

48

مقّبالت/ دوزانّيات
لطابون، مقدك مع صلصة  
� ايطا®� ¬ 
فوكاتشا: خ�
ان. 


�
البندورة وكر�³ الباذ±

لطابون،  
ان ¬ � رم�� 
¬ � 
أصابع البارميزان: 2 خ�
ان.  


�
ة الباذ± مقدمة مع صلصة البندورة وكر��

� ا يطا®� ا	ّمص  
� �́ بروسكيتا أورتيز: ا
عشاب، صلصة البندورة، 

�
مع صلصة ا 

 ، � � أورت�� ، ·د¶� رج�� 
́ ، ورق ا يتون الºا¬¹ ز

ففة. 
بار والبندورة  ا	
َ
ق

� ا يطا®� ا	ّمص  
� �́ بروسكيتا كابريزا: ا
ي¼   ا�وزار

�
ا½  البندورة، ·¾

�
ا½ مع بيستو، ·¾

ان. وورق الّر±�

́�ضارات  كبّة جليليّة: 5 كوارات كبة مقدمة مع ا
ا�قطعة والطحينة.

.

سامبوسك جبنة وزعتر: مقدمة مع 
وات ا�قطعة والطحينة. �À�́ ا

وات  �À�́ سامبوسك لحمة: مقدمة مع ا
ا�قطعة والطحينة.

جبان 
�
  
ان ا	شوة ¬ 


�
رولتيني: لفائف الباذ±

ي¼، مقدمة ع¦ صلصة  بنة ا�وزار 
 
والبيستو، مغطاة ±

وز والبارمزان.
ّ
لل 
ّينة ¬ البندورة ومز

ראשנות/ דוזאניאת
פוקצ'ה: לחם איטלקי בטאבון לצד סלסת 

עגבניות, קרם חציל.

מקלות פרמז'ן: 2 לחם פרמז'ן בטאבון 
לצד סלסת עגבניות וקרם חציל.

ברוסקטה אורטיז: לחם איטלקי אפוי 
עם איולי עשבי תיבול, סלסת עגבניות, 

זיתי קלמטה, עלי רוקט, סרדיני אורטיז, צלפים 
ועגבניות מיובשות.

ברוסקטה קפרזה: לחם איטלקי אפוי 
עם פסטו, פרוסות עגבניה, קרעי מוצרלה ועלי 

בזילקום.

קובה גלילית: 5 יחידות קובה מוגשת עם 
ירקות חתוכים וטחינה.

סמבוסק גבינה וזעתר: מוגשת עם 
ירקות חתוכים וטחינה.

סמבוסק בשר: מוגשת עם ירקות 
חתוכים וטחינה.

רולטיני: גלילות חציל במילוי גבינות ופסטו 
מוקרמת עם מוצרלה על מצע רוטב עגבניות 

בעיטור שקדים ופרמז'ן.

ل  
 سينتا �
�

ا½ كارباتشيو عجل:   ·¾
ففة،  
،  بندورة � �Æيتون، بلسا مع رزيت الز

ان  � بصل أÈر، جرج�� وجبنة البارم��

� البارمزان. 
مقدم مع خ�

لطابون،   
ان مشوي ¬ 

�

ذ± 
كارباتشيو باذنجان: ¬
 ، يتون الºا¬¹ ّي كر�³ ز 
� ، ل، زع�¹ 


�
Ê ،ففة 
بندورة �

ان، بلسا�Æ توت،  � رم�� 
يتون، ¬ ، زيت الز 
صنو�

� البارمزان.  مقدم مع خ��

وتو مع خلطة أجبان وفقع  � أرنتشيني: كرات ر��
جبان وصلصة 

�
ة ا  ، مقدمة ع¦ كر�� � 
� �́ مغطاة بفتات ا

بنة البارمزان. 
 
ينة ± يتون مز ة الز البندورة وكر��

شوة أجبان وبيستو،  
: فقع ± فقع محشيّ
ة.  ي¼ مقدمة ع¦ صلصة الكر�� بنة ا�وزار 
 
اة ±

ّ
مغط

وز وجبنة البارمزان.
ّ
لل 
ينة ¬ مز

رز و´م العجل 
�
  
ورق دوالي: �شوة ¬

وات ا�قطعة. �À�́ � وا 
Íمقدمة مع الل

.

مكعبات البطاطا المقلية / بطاطا مقلية

اضافة جبنة   

קרפצ'יו עגל: פרוסות דקות של סינטה 
עגל בתיבול שמן זית, בלסמי, עגבניות 

מיובשות, בצל סגול ועלי רוקט וגבינת פרמז'ן. 
מוגש עם לחם פרמז'ן.

קרפצ'יו חציל: חציל שרוף בטאבון, 
עגבניות, מיובשות, צנונית, אורגנו טרי, טפנד 

זיתים, צנוברים, שמן זית, פרמז'ן, בלסמי 
תותים, מוגש עם לחם פרמז'ן.

ארנצ'יני: כדורי ריזוטו ותערובת גבינות 
ופטריות פירורי לחם על מצע קרם פרש וסלסת 

עגבניות, טפנד זיתים בעיטור פרמז'ן.  

פטריות ממולאות: פטריות במילוי גבינות, 
פסטו, מוקרמות עם מוצרלה על מצע רוטב שמנת. 

בעיטור שקדים ופרמז'ן.  

עלי גפן: במילוי אורז ובשר עגל 
בתוספת יוגורט וירקות חתוכים. 

פוטטוס/ צ'יפס

תוספת גבינה 

69

48

48

48

48

29

10

طابون دوزان
بيتزا مارجريتا::         صلصة البندورة، 
ان.    ي¼ والر±� جبنة ا�وزر

ل،  
� �
و�� 
بيتزا ببروني: صلصة البندورة، ب�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . ي¼ وجرج�� ، بصل أÈر، جبنة ا�وزر يتون ñما¬¹ ز

ي¼، فيتا، رمزان، موزر 
 بيتزا 4 أجبان: بيستو، ¬
. جبنة معزة وجرج��

ي¼، فقع،  ة طازجة، جبنة ا�وزر بيتزا بيانكا: كر��
ففة. 
، بندورة � وكو®� 
�

ل وخروف مطحون  
صفيحة أرمنية: ´م �
. 
مع فلفل مشوي، بصل، بقدونس وصنو�

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

טאבון דוזאן
פיצה מרגריטה: רוטב עגבניות, 

גבינת מוצרלה ובזילקום.

פיצה פפרוני:   רוטב עגבניות, פפרוני עגל, 
זיתי קלמטה, בצל סגול, מוצרלה ועלי רוקט.

פיצה 4 גבינות: פסטו, פרמז'ן, מוצרלה, 
פטה, גבינת עזים ועלי רוקט,.

פיצה ביאנקה: קרם פרש, גבינת מוצרלה,  
פטריות, ברוקולי עגבניות שמש ומוצרלה.

ספיחה ארמנית: בשר עגל וטלה טחון 
עם פלפלים קלויים, בצל, פטרוזיליה וצנוברים.

54

59

58

56

64



مهلبية دوزان: �لبية بيتية مقدمة 
ففة  والقرفة وماء الزهر. 
كه ا	 مع صلصة الفوا

لف ورقة �شّوة 
�
ينة ا  
ميلفي: �

� مع جوز ا�ند ا	ّمص.
بو�� ة ا�سكر بكر��

كريم بروليه فستق حلبي

كعكة شوكالطة ساخنة

كعكة جوز الهند الساخنة
  
تيراميسو

جيالتو: 3 كرات بوظة فانيل 
ّي.     
بصلصة التوت ال�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

קינוחיםتحاليات

מהלבייה של דוזאן: מוגשת עם רוטב 
פירות יבשים, קינמון ומי ורדים.

מילפיי: שכבות בצק עלים במילוי קרם 
מסקרפונה וקוקוס קלוי.

קרם ברולה פיסטוק חלבי

עוגת שוקולד חמה
 

עוגת קוקוס חמה

טירמיסו

ג'ילטו: 3 כדורי גלידה וניל 
ברוטב פירות יער.

38

38
38

38

38

36

38

  

عصير طبيعي:
تقال / تفاح / جزر 
�

ليمونادا
 ليمون بالنعناع المطحون
كوال / كوال زيرو
سبرايت / سبرايت زيرو
عنب
فيوزتي بطعم الخوخ
ريد بول

مياه غازية طبيعية                                                                                                                                                                                                                                                                      
مياه معدنية

اسبريسو: قص�� / مضاعف
مكياتو: قص�� / مضاعف
سو وحليب 
التيه: إس�
نس كافيه: عادي أو ع¦ أساس حليب
أمريكانو
قهوة عربية
شاي بالنعناع
شاي باألعشاب
شاي هندي

سحلب                                                                

 

משקאות קריםمشروبات خفيفة

משקאות חמיםمشروبات ساخنة

 סחוט טבעי:
תפוזים / תפוחים / גזר 

לימונדה
  למונענע גרוס

קולה / קולה זירו
ספרייט / ספרייט זירו

מיץ ענבים
פיוזטי אפרסק

רד בול
 (Perrier) מים מוגזים טבעיים

מים מינרלים

אספרסו-  קצר / כפול
מקיאטו-  קצר / כפול
לטה-  אספרסו וחלב

נס קפה-  רגיל או על בסיס חלב
אמריקנו

קפה שחור
תה נענע

  תה צמחים    
 צ'אי הודי

סחלב

13   
13   

13   

12
16/10

18
14

12/10
12/10
14/12
14/12

12
8

12
15
18
22

18   

16

  



مهلبية دوزان: �لبية بيتية مقدمة 
ففة  والقرفة وماء الزهر. 
كه ا	 مع صلصة الفوا

لف ورقة �شّوة 
�
ينة ا  
ميلفي: �

� مع جوز ا�ند ا	ّمص.
بو�� ة ا�سكر بكر��

كريم بروليه فستق حلبي

كعكة شوكالطة ساخنة

كعكة جوز الهند الساخنة
  
تيراميسو

جيالتو: 3 كرات بوظة فانيل 
ّي.     
بصلصة التوت ال�

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

מהלבייה של דוזאן: מוגשת עם רוטב 
פירות יבשים, קינמון ומי ורדים.

מילפיי: שכבות בצק עלים במילוי קרם 
מסקרפונה וקוקוס קלוי.

קרם ברולה פיסטוק חלבי

עוגת שוקולד חמה
 

עוגת קוקוס חמה

טירמיסו

ג'ילטו: 3 כדורי גלידה וניל 
ברוטב פירות יער.

 סחוט טבעי:
תפוזים / תפוחים / גזר 

לימונדה
  למונענע גרוס

קולה / קולה זירו
ספרייט / ספרייט זירו

מיץ ענבים
פיוזטי אפרסק

רד בול
 (Perrier) מים מוגזים טבעיים

מים מינרלים

אספרסו-  קצר / כפול
מקיאטו-  קצר / כפול
לטה-  אספרסו וחלב

נס קפה-  רגיל או על בסיס חלב
אמריקנו

קפה שחור
תה נענע

  תה צמחים    
 צ'אי הודי

סחלב

36

22

49

49

52

52

52

مقّبالت/ دوزانّيات
لطابون، مقدك مع صلصة  
� ايطا®� ¬ 
فوكاتشا: خ�
ان. 


�
البندورة وكر�³ الباذ±

لطابون،  
ان ¬ � رم�� 
¬ � 
أصابع البارميزان: 2 خ�
ان.  


�
ة الباذ± مقدمة مع صلصة البندورة وكر��

� ا يطا®� ا	ّمص  
� �́ بروسكيتا أورتيز: ا
عشاب، صلصة البندورة، 

�
مع صلصة ا 

 ، � � أورت�� ، ·د¶� رج�� 
́ ، ورق ا يتون الºا¬¹ ز

ففة. 
بار والبندورة  ا	
َ
ق

� ا يطا®� ا	ّمص  
� �́ بروسكيتا كابريزا: ا
ي¼   ا�وزار

�
ا½  البندورة، ·¾

�
ا½ مع بيستو، ·¾

ان. وورق الّر±�

́�ضارات  كبّة جليليّة: 5 كوارات كبة مقدمة مع ا
ا�قطعة والطحينة.

.

سامبوسك جبنة وزعتر: مقدمة مع 
وات ا�قطعة والطحينة. �À�́ ا

وات  �À�́ سامبوسك لحمة: مقدمة مع ا
ا�قطعة والطحينة.

جبان 
�
  
ان ا	شوة ¬ 


�
رولتيني: لفائف الباذ±

ي¼، مقدمة ع¦ صلصة  بنة ا�وزار 
 
والبيستو، مغطاة ±

وز والبارمزان.
ّ
لل 
ّينة ¬ البندورة ومز

ראשנות/ דוזאניאת
פוקצ'ה: לחם איטלקי בטאבון לצד סלסת 

עגבניות, קרם חציל.

מקלות פרמז'ן: 2 לחם פרמז'ן בטאבון 
לצד סלסת עגבניות וקרם חציל.

ברוסקטה אורטיז: לחם איטלקי אפוי 
עם איולי עשבי תיבול, סלסת עגבניות, 

זיתי קלמטה, עלי רוקט, סרדיני אורטיז, צלפים 
ועגבניות מיובשות.

ברוסקטה קפרזה: לחם איטלקי אפוי 
עם פסטו, פרוסות עגבניה, קרעי מוצרלה ועלי 

בזילקום.

קובה גלילית: 5 יחידות קובה מוגשת עם 
ירקות חתוכים וטחינה.

סמבוסק גבינה וזעתר: מוגשת עם 
ירקות חתוכים וטחינה.

סמבוסק בשר: מוגשת עם ירקות 
חתוכים וטחינה.

רולטיני: גלילות חציל במילוי גבינות ופסטו 
מוקרמת עם מוצרלה על מצע רוטב עגבניות 

בעיטור שקדים ופרמז'ן.

مهلبية دوزان: �لبية بيتية مقدمة 
ففة  والقرفة وماء الزهر. 
كه ا	 مع صلصة الفوا

لف ورقة �شّوة 
�
ينة ا  
ميلفي: �

� جوز ا�ند ا	ّمص.
بو�� ة ا�سكر بكر��

كريم بروليه فستق حلبي

كعكة شوكالطة ساخنة
إضافة بوظة

كعكة جوز الهند الساخنة

  
تيراميسو

جيالتو: 3 كرات بوظة فانيل 
ّي.     
بصلصة التوت ال�

 

קינוחיםتحاليات
מהלבייה של דוזאן: מוגשת עם רוטב 

פירות יבשים, קינמון ומי ורדים.

מילפיי: שכבות בצק עלים במילוי קרם 
מסקרפונה וקוקוס קלוי.

קרם ברולה פיסטוק חלבי

עוגת שוקולד חמה
תוספת גלידה

 
עוגת קוקוס חמה

טירמיסו

ג'ילטו: 3 כדורי גלידה וניל 
ברוטב פירות יער.

38

38

38

38

38

36

38

10


