מנות חמות

טוסטים
טוסט גאודה ועגבנייה 42.........................................................................................
טוסט מוצרלה גאודה ,עגבנייה ,פסטו ועלי בזיליקום 44...............................
טוסט בולגרית גאודה ,עגבנייה ,זיתים ירוקים44...........................................

תוספת לבחירה :

צ'יפס  /תפוחי אדמה מטוגנים  /ירקות בתנור  /אורז  /מג'דרה  /פירה

תוספת סלט וטחינה 8
פרגית על הגריל 52.........................................................................................
בטריאקי/מרינדה ותוספת לבחירה

סנדוויצ'ים

חזה עוף על הגריל 52.....................................................................................

בטריאקי/מרינדה ותוספת לבחירה

לחם לבחירה :שיפון גרמני/לחם אגוזים /בגט לבן/לחמניה לבנה רכה

סנדוויץ' חביתה 44..........................................................................................

גבינת שמנת ,פסטו ,מלפפון ,עגבנייה

סנדוויץ' מוצרלה 44........................................................................................
פסטו ,עגבניות ,בזיליקום ומוצרלה

סנדוויץ' טונה 44..............................................................................................

סלט טונה ,לימון כבוש ,עגבנייה ,ביצה קשה

 ⓥסנדוויץ' אבוקדו טבעוני 44.....................................................................

טחינה ,לימון כבוש ,אבוקדו ,נבטים

סנדוויץ' אבוקדו 44.........................................................................................

גבינת שמנת ,נבטים ,אגוזי מלך ,בצל ירוק ווינגרט

סנדוויץ' סלט ביצים 44..................................................................................

סלט ביצים (שמיר ,בצל ירוק ,חרדל ומיונז) ,רוקט ועגבנייה
בלחמנייה לבנה רכה

סנדוויץ' סלמון50............................................................................................

גבינת שמנת ,סלמון ,מלפפונים בשמיר שמן זית ולימון

סנדוויץ' עוף 50................................................................................................

איולי ,אבוקדו ,עוף במרינדה על הגריל

סנדוויץ' קורנביף50........................................................................................

איולי ,חרדל ,לבבות ארטישוק ,רוקט ,קורנביף ומלפפון חמוץ

שניצל 52...........................................................................................................

ותוספת לבחירה

המבורגר 56.......................................................................................................

 220גרם בלחמניה (עגבניה ,חסה ,בצל סגול ומלפפון חמוץ) ותוספת
לבחירה
תוספת :ביצת עין  / 6בצל מטוגן 6

 ⓥמג'דרה/אורז מוקפצת 52.........................................................................

מוקפץ בווק עם טופו/עוף ,בצל סגול ,גזר אפוי בטריאקי .מוגש עם סלט
ירוקים (כוסברה ,פטרוזיליה ,נענע ואגוזים)

❖אורז טלה 52.................................................................................................

אורז מוקפץ עם בשר בקר ושומן כבש טחונים ,צנוברים ,חמוציות
ופטרוזיליה מעל

עוף בקארי 52...................................................................................................

תפוחי אדמה ,בצל וגזר בקארי ירוק .מוגש על אורז

 ⓥטופו בקארי 52...........................................................................................

תפוחי אדמה ,בצל ,גזר ועלי בזיליקום בקארי ירוק .מוגש על אורז

 ⓥמרק 33.........................................................................................................

מוגש עם לחם שיפון גרמני וחמאה

סנדוויץ' שניצל50...........................................................................................
בלחמנייה רכה עם איולי ,מלפפון חמוץ ,עגבנייה וחסה

ועוד...

תוספת :צ'יפס  /תפו"א מטוגן 6

מוזלי 34.............................................................................................................

סלטים

יוגורט עיזים של יעקבס ,פירות העונה וגרנולה

פרנצ' טוסט 40.................................................................................................
 2פרוסות בריוש מטוגנות בחמאה .מוגש עם פירות העונה ומייפל

תוספות :לחם שיפון  8עוף בטריאקי/מרינדה  10טונה/ביצה קשה 6

סלט טונה 46.....................................................................................................

מנות ילדים

חסה ,תפוח אדמה ,עגבנייה ,בצל סגול ,שעועית ירוקה  ,ביצה קשה
וזיתי קלמטה בווינגרט

 ⓥסלט קינואה 46..........................................................................................

אפונה ,גרגירי חומוס ,עגבניות מיובשות ,בצל סגול וירוקים.
מוגש עם טחינה בצד

סלט עוף48.......................................................................................................

חזה עוף בטריאקי על הגריל ,אייסברג ,פטריות,
בטטה וזוקיני על הגריל בווינגרט

 ❖ⓥירקות בטחינה44...................................................................................

ירקות קצוצים (מלפפון ,עגבניה ,גמבה ,בצל ירוק ,נענע) בטחינה גולמית,
לימון כבוש ,שמן זית ,לימון וגרעיני חמניה מעל

❖ סלט ירקות חתוך גס .........................................................................
עגבנייה ,מלפפון ,גמבה צהובה ,גזר ,צנונית ,בצל סגול ,זיתי קלמטה בשמן
זית ולימון .גבינה בולגרית וזעתר מעל
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המבורגר 40.......................................................................................................
 120גרם בלחמניה ותוספת לבחירה

שניצל 38...........................................................................................................

פרוס עם תוספת לבחירה
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להזמנות 03.561.8759
או בווטסאפ (אסף) 052.335.0975

