מבחר צלוחיות מזה

לפתיחת שולחן ומצב רוח טוב
קוֹר ָדלִ יָ ה ממרח שום קונפי ושקדים קלויים 8 /
ְס ְ
ִקיוֹפּוֹלוֹ סלט חצילים ופלפלים בולגרי 8 /
מיקס זיתים מתובלים 8 /
טצזיקי יוגורט סמיך ,מלפפונים ,שמיר ואגוזי מלך 8 /
איקרה בצל סגול ,עירית ,סומק 12 /
גבינת פטה צאן עם אייבר פלפלים ,שמן זית ואורגנו 12 /

צלוחיות קטנות מהים
קרפיון ֶא ְס ָק ֶבּש בכבישה חמה ,בצל ,פפריקה ,תבלינים 17 /
פילה דג-ים כבוש בסלק יוגורט מתובל ,צנוניות מוחמצות,
סומסום שחור ועלים ירוקים 17 /
פילה מאטיאס כבוש סומאק ,בצל 15 /
סלט פלמידה מעושנת תפו״א ,בצל כבוש ,שום ,חרדל שמיר 15 /
ברוסקטות של אנשובי 15 /
מומלץ ללוות ארוחה עם משקה איירן טורקי 15 /

מגש מאפים ולחמים
לחם מחמצת בלקני כפרי
לחמ ניות חלב ודבש
בואיקוס של גבינות
מאפינס פרג ואוכמניות

 28ש"ח

סלטים

סלט שופסקה סרבי
קוביות מלפפונים ,עגבניות ,פלפלים צבעוניים ,בצל סגול ,בצל
ירוק בשמן זית לימון ואורגנו 42 /
סלט מקדוני כפרי
קוביות מלפפונים ,עגבניות ,פלפלים צבעוניים ,בצל סגול ,בצל
ירוק בשמן זית לימון ואורגנו 49 /

מנות בוקר

סגאנאקי עם עגבניות ,חצילים וביצים אפויות בטאבון 32 /
גיבץ' ירקות וביצי עין אפויים בטאבון 32 /
אומלט תרד עם תפוחי אדמה קלויים 32 /
ִפּ ֶידה עם ביצים ועגבניות צלויות בטאבון 32 /
בּוּרק תפו״א צלויים בצל מקורמל ,אייבר פלפלים ופטה יוונית 42 /
ֵ
בּוּרק גבינות קשקבל ,יוגורט ,גבינת פטה יוונית 42 /
ֵ

ארוחת בוקר בלקנית
חביתה  /עין  /מקושקשת
תוספת לביצים :תרד/תפו״א/פטה/אנשובי  7ש״ח

איקרא /טצזיקי /קיופולו /זיתים /פטה /מרמלדת הבית

סלט שופסקה סרבי
מגש לחמים ומאפים
שתיה חמה לבחירה

 69ש"ח

בלקן special morning
קבב דגים צלוי בטאבון פילה חציל שרוף, FLAT BREAD ,
פלפל חריף ,פטרוזיליה ,יוגורטחינה סמיך 62 /
סגנאקי קבב דגים פיקנטי 65/
רצועות דג קוד בציפוי פריך פלחי תפו״א ויוגורט מתובל 68 /
זוקיני קריספי פרוסות זוקיני בציפוי פריך ,רוטב ויניגרט גזר
ויוגורט מתובל 32 /
בוריקיטס במילוי חצילים קלויים וגבינה בולגרית 22 /

פינוקים מתוקים

גרנולה ביוגורט עם דבש 26 /
מלבי סירופ קסיס-ורדים ,פיסטוק וקוקוס קלוי 28 /
שטרודל תפוחי עץ עם רוטב אנגלז 34 /
בּוּר ֶגר מאפה שמרים עם פרג שקדים וקינמון 22 /
ְפּ ֶר ְס ְ
בסבוסה עם סירופ מי זהר 15 /
צלחת עוגיות מעמול תמרים הל ועוגיות חמאת זעפרן 17 /

