
 

  

מתחילים עם הקוקטלים המיוחדים שלנו, תספרו לי מה הטעם שלכם, 
  ואתאים לכם את הקוקטייל להערב.

  .אהבג'י ,רוזטה ,אלג'יר ,סטיף ,קונטסטין, טינדוף

   אצלנו  זה עובד הערבאיך 

ולערבב, בשיטת  מנות טעימה, טעימות מנה אחריי מנה, ואפשר גם לבחור מהתפריט אפשר לאכול
  מה אתם מעדיפים,  וכך יהיה, תודה.ספרו לי   מה שמוכן יוצא.

   

  ₪ 24 -מיוחדת הנאפית בתנור אבנים נעשית ותנטיים ופיתה א של סלטים צלוחיות

  ₪  32 -פלפל חריף וטחינה לבנונית בניות,עג, שמן זית -חציל בלאדי במחבת

   ₪  41-, לימון ושמן זיתרוקט, בצל סגול, שרי-סלט עלים

  ₪ 38 -עגבניות, מלפפון ובצל-דק דק סלט ירקות קצוץ

  ₪  38 -עגבניות , פלפל , מלפפון , פטרוזיליה , ובצל סגול -סלט שוק גס

   אישית₪  38טעימה /  ₪ 22  -ריף ברוטב עגבניות ח-קציצות פרסה

  אישית ₪  38טעימה / ₪  22 -באורז וירקות ברוטב לימוןממולאים -עלי גפן

אישית₪   38טעימה / ₪  22-פרחי כרוביות קטנות עם עריסה -רשופלו

  אישית 32טעימה / ₪  21 -תפוחי אדמה ובטטה ומטבוחה חמה במילוי-פשטידות מחמר

  אישית ₪  52טעימה/ ₪  29 -פיקנטיים ברוטב אלגיראי  באס ילה דגפ -דגים ברוטב שרמולה

  

  ממשיכים גם לצד השני



 

  ₪  69 -חריף אש ברוטב אלגיראי ון צלוילמס

  אישית₪  42טעימה / ₪  24 -קרם אפונהמוגשות על  -תאנים ממולאות בטלה

  ₪  59  -וציפס מרוקאי בפיתה המיוחדת שלנו מבורגרה

  אישית ₪  59טעימה / ₪  32 -יש גם כרובית וטחינה אפוייה במנה-כופתא קבב

  ₪  69 –כבש ולימון כבוש טפייה

  אישית ₪  52טעימה/ ₪   32 - שני סיגרים במילוי בשר בקר -חריף אש סיגר בשר

  ₪  69 - פרוס דק עם ביצת עין וציפס-קוטיאנטר

   אישית₪  54טעימה /  ₪ 28 -ירוקה שעועיתעם חבת מבתוך  – מרגזנקניקיית 

   

 19 - בקרם של זאבן  ספינג  ₪ 

o  19 - עוגת שוקולד חמה  ₪ 

  19 - בסבוסה קוקוס  ₪ 

  19 - סיגר אלגיראי  ₪ 

 ) 52ב  צלחת קינוחים  :)שווה לטעום מהכל ,באמתלא רוצים להתלבט   ₪ 

  
  
 

  מה זה צ'יריפום ?

  יורה  פום = תפוח?צ'יר =  

  אז מה הקשר ?

  צ'יריפום.באלג'יר  בסטה למכירת תפוחיםאשר היה בעל  דוד של אבי לוי, ככה כינו את 

כדי למכור, בחר ליצור באז סביב הדוכן שלו, הוא שמח ומאושר חיית שווקים אשר  איש
כבדיחה, ויצר אוירה  ...שהיו עוברים בלי לומר לו שלום, תפוח ו,הלקוחות של היה זורק על

   מאוד שמחה סביב הדוכן שלו. 

  (אל דאגה אף אחד לא נפגע)

  


