
שאופים כאן....מוגש עם טחינה, 
עריסה ולימון כבוש

ממולא חצילים שרופים ,פטה, שום, צ'ילי 
ונענע על סלט רוקט חמצמץ ויוגורט

עגבניות, מוצרלה, בזילקום, בצל סגול, 
בלסמי ופסטו. מוגש עם מקל שנאפה כאן 

פטרוזיליה, כוסברה, נענע,פקאן, 
חמוציות, נקטרינה בצל סגול וטחינה

לבבות חסה, רוטב קיסר, חזה עוף, 
שקדים ופרמז'ן

פטרוזיליה, נענע, כוסברה, פקאן, 
בצל סגול, מישמש מיובש ולאבנה

ממולא בדג בורי, לימון כבוש, עשבי 
תיבול צ'ילי, יוגורט, עריסה ולימון כבוש

שרימפסים וקלאמרי עטופים בתערובת 
תבלינים צ'ילי וגרידת לימון

צ'יפס, ארטישוק, פרמז'ן 
ושמן כמהין

 עם טפנד זעתר, גבינת עיזים, 
ביצה עלומה וקרם עגבניות

בלסמי, שמן זית, פרמז׳ן
ומקל לחם שלנו

עשבי תיבול, כרוב סגול, צנובר 
ולאבנה

לחם הבית 29

תפריט אוכל
פארוק

ק שו ב

סיגר צמחוני 39

קינואה אדומה 49 קפרזה עגבניות 48 

בורגול כרובית 47סלט קיסר 54 

בורי בוריק 42

קונוס פירות ים 44

קונוס כמהין 29

חמאת עשבי תיבול, קממבר, 
ארטישוק ושמן כמהין

ברוסקטה קממבר וארטישוק 44
עם טחינה, שקדים, בצל סגול 

רוטב שום ולימון

כרובית אפויה 46 

בורקס פתוח 39

קרפצ׳יו בקר 54

טרטר דג ים 46

ביצים לבחירה, טחינה, לאבנה, סלט קינואה 
אדומה. מוגש עם הלחם שלנו

שתי ביצים שמתבשלות ברוטב פלפלים 
אדומים ועגבניות מוגש עם הלחם שלנו

שקשוקה אדומה  56בוקר בקטנה 46

S T A R T E R S

S A L A D S



כבדי עוף ובצל מטוגן, טחינה 
ועמבה

מפנק עם פירה ומעט 
לימון כבוש

תוספת צ'יפס 12 
תוספת בצל מטוגן/עין /גבינה 10

בשר טחון מוקפץ עם בצל, אפונה 
ורוטב עגבניות בתוך לחם הבית שלנו.

תוספת צ׳יפס 12

על הפלנצ'ה ופירה

פלפלים, גזרים, לימון, כוסברה שום 
עגבניות ופלפל חריף מוגש עם חלה

ממולא בארטישוק, שמנת, קרם עגבניות, 
תרד וגבינת פטה

אלי אוליו עשבי תיבול יין לבן 
עגבניות שרי שקדים ופרמז'ן 

עם סלט ירוק

קציצה מחלבון אפונה, לחמנייה, חסה, עגבנייה, 
מלפפון חמוץ. תוספת צ'יפס 12 תוספת בצל מטוגן

ביצת עין /גבינה טבעונית 10

מסייטן, שלושה חצאי מיני פיתה 
עם טחינה ולימון כבוש

שלושה חצאי מיני פיתה 
עם טחינה ולימון כבוש

טחינה, מטבוחה, חציל מטוגן.
מוגש עם צ'יפס

מחית פטריות, שמנת,  מוצרלה, 
בטטה ופטריות

בשמל, ארטישוק, רוקפור, צ'דר, 
מוצרלה וצהובה

רוטב פומדורו, מוצרלה, בצל סגול גבינה טבעונית ,רוטב פומדורו  בזילקום
ובצל מקורמל

רוטב פומדורו, מוצרלה, מוצרלה, רוטב פומדרו, בזילקום
חזה אווז ופפרוני

קראק פאי 42             אבטיח 42             תוספת גבינה 10

עוגת גבינה של הבנות  46            פבלובה 42           פיצה מתוקה (נוטלת ושערות חלווה) 45

המבורגר 57שניצל פתוח 68פיתה כבדים 46

סלופי ג׳ו 54

פילה של בורי 78

דגים חריפים 78

רביולי ארטישוק 63

פטוצ׳יני 61

צ׳יפס 69

ביונד בורגר 57

שווארמה טבעונית 44 שווארמה 44

שניצל בחלה 49

כמהין 54

פיצה בצלים 59טבעונית 51ארבע גבינות 56

פיצה אמריקאית 64מרגריטה 51
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תוספות: זיתים ירוקים, פטריות, בצל, עגבניה, אקסטרא גבינה 7


