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מבחר סלטי הבית מוגש למרכז שולחן
מחיר לסועד בהזמנת מנה עיקרית

20

מנות ראשונות

22 חומוס תוצרת הבית שמן זית וצנוברים

חומוס תוצרת הבית עם בשר טחון, שומן כבש, צנוברים 
ושמן זית

 28

חומוס פטריות 
חומוס תוצרת הבית עם פטריות מוקפצות, שמן זית וצנוברים

28

סלט ירקות ישראלי
ירקות טריים, בצל, פטרוזיליה, שמן זית ומיץ לימון טרי

 25

סלט פאתוש
קרעי חסה, עגבניות שרי, בצל, צנונית, מלפפון, פלפלים, קרוטונים, 

סומק ותחמיץ שום

 25

חציל בלאדי 
חציל שרוף, טחינה, עגבניות, סילאן, ושמן זית

28

ממולאים תוצרת בית
כרוב במילוי בשר ועלי גפן במילוי אורז ופטרוזיליה מוגש ברוטב 

לימון

 28

28פטריות מוקפצות עם שום ופטרוזיליה

26 מרק היום 

מנות עיקריות מהגריל

סטייק פילה בקר 250 גרם
מוגש עם פירה

 110

צלעות טלה 
מוגש עם מג'דרה בורגול 

 110

סטייק אנטריקוט 250 גרם
מוגש עם פירה

 98

פילה דניס צלוי
מוגש על ירקות צלויים עם פירה

88

תבשיל קציצות כבש וצנוברים בבישול איטי ברוטב 
עגבניות ובצלים שרופים

 85

כבדי עוף צלויים
מוגש על קרם תפוחי אדמה וריבת בצל

 78

מוסחן 
עוף צלוי, בצל, סומק, עטוף בלאפה מוגש עם מג'דרה בורגול

 65

סנייה טלה
בשר טלה טחון מוגש עם ירקות שרופים, טחינה חמה, שמן 

זית וסומק

 38
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שיפודים מהגריל
המנות מוגשות עם ירקות שרופים

28 שיפוד פרגית בתיבול לבנוני

28 קבב ישראלי 

28כבד עוף

35 חזה מולארד

35 שישליק בשר כבש

מנות ילדודס

45 שניצל עם צ'יפס

45 נקניקייה בלחמנייה עם צ'יפס 

תוספות לבחירה

24/15צ’יפס קטן/גדול 

12 מג'דרה בורגול ועדשים

12 פירה תפוח אדמה

מתוקים תוצרת בית

כנאפה
שכבות קדאיף, מלון, תערובת אגוזים וסירופ, בניחוח קינמון

זמן הכנה כ-10 דקות

 28

המלבי שלנו
מוגש עם סירופ מונין תות, קוקוס, ופיסטוק חלבי 

 24

24 סלט פירות העונה מרענן

15 בקלוואה ביתית

28 אבטיח בעונה

סופלה שוקולד
זמן הכנה כ-10 דקות

24

משקאות 

12 משקאות מוגזים 

10 מים מינרלים 

9 סודה 

25 מים מינרלים סאן פלגרינו/אקווה פנה

23 קרלסברג, טובורג, גולדסטאר

28 קורונה, הייניקן, סטלה, לף

14 בירה שחורה

18 כוס יין הבית אדום/לבן


