תפריט הרצה

צלוחיות קטנות וטעימות

סלטים

איקרה בצל סגול ,עירית ,סומק 24 /
קֹור ָדלִ יָ ה ממרח שום קונפי ושקדים קלויים ,שום קונפי 24 /
ְס ְ
ִקיֹוּפֹולֹו סלט חצילים ופלפלים בולגרי ,חלמון צהוב 26 /
טצזיקי יוגורט סמיך ,מלפפונים ,שמיר ,אגוזי מלך 24 /
פלפלים מוחמצים במילוי קאיימק ,תחמיץ אורגנו 28 /
מיקס זיתים מתובלים פלפל פפדיו ,פרוסות לימון ,שיפקה 15 /
פילה מאטיאס כבוש סומאק ,בצל 28 /
אנשובי כבושים במלח ,ברוסקטה ,שמנת חמוצה ,שומר ,צנונית 18 /
ירקות מוחמצים בסגנון טורשי בולגרי 18 /
ָאיְ ַיבר פלפלים ממרח פלפלים סרבי 21 /
גבינת פטה צאן אייבר פלפלים ,שמן זית ,אורגנו 29 /
קרפיון ֶא ְס ָק ֶּבש בכבישה חמה ,בצל ,פפריקה ,תבלינים 28 /

שֹוּפ ְס ָקה סרבי עגבניות ,מלפפונים ,בצל ,פטה בקר ,ויניגרט
סלט ְ
אורגנו ודבש 42 /
סלט חסות ואגסים צלויים בטאבון עלים ירוקים,ברולה גבינת עזים
בשלה ,דבלים ,אגוזי מלך קלויים ורוטב קרמל אגוזים 46 /
יאז שעועית לבנה ,עלי תרד ,בצל סגול ,צנוניות
סלט טונה כבושה ִפ ָ
מוחמצות ,פלחי עגבניה ,ביצה חצי רכה וזיתי טאסוס 49 /

בורק ומאפים
ּבּורק מנגולד בצל מאודה ,גבינת קשקבל תורכית 42 /
ֵ
ּבּורק תפו״א צלויים בצל מקורמל ,אייבר פלפלים ,גבינת פטה יוונית 45 /
ֵ
ִפ ֶידה חצילים קלויים על האש ,אפוי בטאבון ,גבינה בולגרית 42 /

קאיימק RAINBOW
 5צלוחיות קטנות של ממרחי קרם קאיימק 38 /
קלאסי ,סלק צלוי ,אייבר פלפלים ,תאנים מיובשות ,סלמון מעושן
מוגשות לצד מקלות קריספי Flat Bread

פיצה בלקנית fLAT BREAD
לחם יוגורט שטוח אפוי בטאבון

לחם
לחם בית סרבי עגבניות מיובשות ,בצל מקורמל ,שמן זית ,יוגורט
סמיך ואייבר פלפלים 22 /
 FLAT BREAD CRISPYמקלות לחם יוגרט מטוגנים ומתובלים
ומטבל יוגורט סמיך 18 /

SHARING
פלאפל פראסה חצילים מעושנים ,גבינת קפלוטירי ,יוגורט מתובל וויניגרט אייבר 38 /
כרוב סגול צלוי בטאבון גבינת ברינזה צאן ,דבש ואגוזים 35 /
זוקיני קריספי פרוסות זוקיני בציפוי פריך ,רוטב ויניגרט גזר ויוגורט מתובל 32 /
סלט פלמידה מעושנת תפו״א ,בצל כבוש ,שום ,חרדל ושמיר 42 /
פילה דג-ים כבוש בסלק יוגורט מתובל ,צנוניות מוחמצות ,סומסום שחור ועלים ירוקים 42 /
אקי של גבינת פטה יוונית צלויים בטאבון עגבניות ,חצילים ,שום וטימין 46 /
ָסגַ אנַ ִ
פלפל אדום במילוי גבינות מטוגן בציפוי פריך ,יוגורט סמיך ,ביצה עלומה וטוויל
קשקבל יווני 48 /
ניוקי גבינת אורדה קרם תרד ,עגבניות צלויות וגבינת קשקבל 45 /
מוסקה חצילים ,תפו״א ,אגריסטדה תרד ,גבינת פטה ועגבניות שרי צלויות 48 /
סלק אפוי ממולא תבשיל חיטה עדשים ,תאנים מיובשות ,ציר סלק ואניס מצומצצם 48 /

 FLATטונה טריה בכבישה חמה ,יוגורט מתובל ,פלפלים קלויים,
בצל סגול  ,זיתים ופלפל חריף 58 /
 FLATאנשובי עגבניות שרי צלויות ,אייבר פלפלים ,בצל סגול ,רוקט
ושמנת חמוצה 56 /
 FLATקריספי תפו״א בשמל תרד ופלפל קאיין 52 /

מרקים
מרק דגים מקדוני בציר דגים ,ירקות שורש ,עגבניות ,פפריקה,
תפו״א ,כרישה ונתחי דג טרי 48 /
מרק קרם דלעת צלויה ,עם שמנת ושמן פפריקה 38 /

דגים
קבב דגים צלוי בטאבון פילה חציל שרוף , FLAT BREAD ,פלפל חריף ,פטרוזיליה,
רוטב יוגורטחינה סמיך 62 /
רצועות דג קוד בציפוי פריך פלחי תפו״א ויוגורט מתובל 68 /
דג שלם צלוי בטאבון שמן זית ,שום ,עשבי תיבול ,תפו״א ,שומר ,עגבניה ,קאימק 132 /
רצועות פילה דג וגִ ֵיבץ' ירקות עם סקורדליה אפויים בטאבון 65 /
פילה דג ים עם מרמלדת שזיף ופלפל שחור גראטן סלק ,תפו״א ,עירית 65 /
דניס שלם מטוגן ,פלחי תפו״א ,שמן זית ולימון 118 /

