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 לפתיחה

  81             ,מן זית ובלסמיש -לחם הבית עם מטבלים 

                                       ופסטו עגבניותממרח 

                                                                                                               81                                                            מרק היום

 53           עגבניות שרי, בייבי מיקס, בצל סגול -לאבנה 

            בטה חריפה'מוגש עם געל לאבנה ושמן זית 

 53             מוגשת עם זילוף של טחינה  -פרחי כרובית 

              ועלי פטרוזיליה                                   

 53וף מטוגנות                        כנפי ע -כנפיים לוהטות 

                                         ילי מתוק וחמאה'ברוטב צ

 53               חציל שלם קלוי על הגריל -חציל בטחינה 

   םמוגש עם טוסטוניורי ושמן זית 'צימיצ, בזילוף טחינה

 18              ,שמן זית, גבינת עיזים, סלק -יו סלק 'קרפצ

                  מוגש עם טוסטוניםחומץ בלסמי ובזיליקום 

 15             עם קונפיטורת שרי וקינמון  -פטה כבד עוף 

           מוגש עם טוסטונים                              

 13      ,      ן איטלקי'פרמז, חומץ בלסמי -יו בקר 'קרפצ

וסטונים                                     מוגש עם ט ושמן זית עלי רוקט

     

 הסלטים מוגשים עם לחם הבית סלטים

 31      , גמבה, כרוב סגול, חסה, עגבנייה, מלפפון -סלט פטוש 

  ,בתיבול סומק ,קרוטונים ,צנונית, פטרוזיליה, בצל סגול

  ₪ 7תוספת גבינת פטה  שמן זית ולימון

 31              ,בצל סגול, יות שריעגבנ, סלט חסות -יצל סלט שנ

                                                                       ברוטב שמן זית ולימון     -קוביות שניצל , מלפפון חמוץ

 33                , טונה, עגבניות שרי ,מלפפון, חסה - סלט ניסואז

 קלמטה  וזיתי אפויא "תפו, שעועית, ביצה קשה

              ברוטב שמן זית ולימון

 33                   ,חמוציות ונענע, עדשים, קינואה -סלט בריאות 

            פטרוזיליה ,צנונית, כרוב סגול, עלי בייבי, קוביות בטטה

          מוגש עם טחינה גולמיתברוטב שמן זית ולימון  -ושקדים קלויים 

                                

 41                     ,עגבניות שרי, לבבות חסה רומית -סלט קיסר 

         ברוטב קיסר רצועות חזה עוף צלוי, קרוטונים מתובלים

                                                                                              

 41         ,כרוב, מלפפון, גמבה ,גזררצועות של  -יאתי יסלט אס

  -ושומשום קלוי  חסה ,עגבניות שרי, בצל סגול, נבטים

 , רוטב סויה ושמן שומשום, של שמן זיתברוטב 

                            ללא עוף/  מוגש עם רצועות עוף על הגריל

 

            

 כריכים 

 בטה לבנה או דגנים'בגהכריכים מוגשים 

  יפס'צ/ הום פרייז / סלט ירוק / סלט השוק :  שלעם תוספת 

 14              ,חסה, גבינת שמנת, חביתה -כריך חביתה 

                                                    עגבנייה ומלפפון

    35         , קישוא, חציל, ממרח פסטו -כריך אנטיפסטי 

                  עגבנייה וגבינת פטה, עלי בייבי, בטטה

    33  ,בכבישה ביתיתסלמון , גבינת שמנת -כריך סלמון 

                              עגבנייה ובצל ירוק, חסה

 35   ,ממרח עגבניות מיובשות, חזה עוף צלוי -כריך עוף 

                             עגבנייה ומלפפון חמוץ, חסה, מיונז

 43            ,ויותת אנטריקוט צלפרוסו - אנטריקוטכריך 

   ץומלפפון חמו, עגבנייה, חסה ,מיונז, גרגירים חרדל

 

 

 

 

 ק טוסט על הפאר

  : מוגשים עם תוספת של הטוסטים

 יפס'צ/ הום פרייז / סלט ירוק / סלט השוק 

                                                             15         מוצרלה וחמאה, מוגש בלחם בריוש -טוסט קלאסי 

    תירס/  בצל/  עגבניות/ זיתים  ₪ 3 -תוספות לטוסט ב

  ביצה קשה/ טונה / גבינת פטה / פטריות  ₪ 5 -תוספות ב 

  13                         ,לחמניית בייגלמוגש ב -טוסט ירושלמי 

                               פטה וביצה קשה  ,מוצרלה ,חמאה

 38                           ,בטה פתוחה'געל מוגש  -רטרו טוסט 

           בתנור  אפוי -מוצרלה ו מנת פטריות מעלעם ש

  שקשוקה קלאסית

 38            שתי ביצים על רוטב עגבניות משובח עשוי במקום

 זיתים וטחינה, סלסלת המאפים שלנו, סלט השוקעם 

 ₪ 5  -גבינת פטה , ₪ 7 -נקניקיית מרגז : תוספות 



  
 
 
 

 
 פסטות 

  35                    רוזה  / שמנת פטריות / לאסי שמנת ק/ ברוטב עגבניות  -פנה /פסטה פפרדלה

 33                              ,זיתי קלמטה, בזיליקום, שמן זית, שום, פסטה צינורות -" אלי אוליו"פנה 

  פסטו ועגבניות שרי              

  43             יליקום ועגבניות שרי          ברוטב רוזה עם בז -בטטה / רביולי במילוי גבינות צאן 

 43                             ,נתחי חזה עוף ברוטב שמנת, פסטה רחבה -" פוטו פולו פונגי"פפרדלה 

 יין לבן ושום , עגבניות ופטריות

  43                          תשום ויין ברוטב שמנ, מטוגן בחמאה, וןניוקי עם קוביות סלמ -ניוקי סלמון 

 

  רוטב עגבניות ביתי וגבינת מוצרלה, ת בתנור איטלקיונאפ יצותפ

 15                                       גבינת מוצרלה ועלי בזיליקום, ביתירוטב עגבניות  -מרגריטה  פיצה

 38                              וגבינת פטהשמפניון טריות  פטריות, ביתירוטב עגבניות  -שרום איק מ'מג

  35           בצל סגול ועגבניות שרי, זיתים שחורים, גבינת פטה, ביתירוטב עגבניות  - חתונה יוונית

 פלפל חריף   / תירס /  בצל/ עגבניות / זיתים ₪  3 -תוספות לפיצה ב

 קוביות בטטה/  טונה/ נת פטה גבי/ פטריות ₪  5 -תוספות ב 

  אנשובי / חזה אווז₪  9 -תוספות ב 

    תוספת לבחירה מוגשות עם עיקריות

 33                     השוק סלט לצד ,ועדשים קינואה עם בטטה פטריותקציצות  -המנה הטבעונית 

  45                                                                     חזה עוף בציפוי פרורי לחם מתובלים -שניצל 

  45                                          שום וטימין, במרינדה של שמן זית על הגרילחזה עוף  -חזה עוף 

 43  ,חריף -ילי אדום 'פלפל צ, גמבה, שעועית ירוקה, כרוב, גזר, אטריות ביצים -אתי ימוקפץ אסי

                                                                   (ללא תוספת) ברוטב טריאקי -ללא עוף / רצועות חזה עוף , בצל סגול, בצל ירוק

 ניתן לשנות את האטריות ביצים לאורז לבן -

 43                                           חרדל גרגירים, כרוב כבוש, טלה נקניקיות 2 - איריותנקניקיות 

 45                       ,בזילוף טחינה ועמבה, ירקות צלויים, תנתחי פרגית קצוצה ומתובל -שווארמה 

  על חצי פיתה על הגרילבמחבת מוגש 

 45                               ,עגבנייה, מוגש בלחמנייה עם חסה, גרם בשר בקר טרי 250 -המבורגר 

  ובצל סגול מלפפון חמוץ

 ₪   9 -חזה אווז / גאודה , ₪  5פטריות / בצל מטוגן / ביצת עין  :  מעל תוספת

 43                                                       על הגרילצלוי ין 'קייג/ ברוטב טריאקי  -סטייק פרגית 

  53                                           שום ורוזמרין, שמן זיתצלוי על הגריל במרינדה של  -פילה סלמון 

 

 

 

 :  תוספת לבחירה למנה עיקרית

 קות צלויים ירא בתנור ו"תפו/ שעועית ירוקה / הום פרייז / יפס 'צ/ פירה / אורז 

 סלט ירוק/ סלט השוק 

 


