תפריט הרצה

עסקית צהריים
תפריט הרצה

העסקיות שלנו מוגשות בימי א׳ – ה׳ בין השעות  12:00עד 16:30
מחיר המנה העיקרית כולל  -מנה ראשונה לבחירה ולחם הבית

מנה ראשונה לבחירה

מנה עיקרית

גככעכעיעיככעי

מוסקה  65 /ש״ח
עם חצילים ,תפוח אדמה ,אגריסטדה תרד ,גבינת פטה ועגבניות שרי צלויות.
מוגש עם סלטון עלים ירוקים בשמן זית ולימון

מרק היום

 3צלוחיות מזה לבחירה
טצזיקי  /פטה צאן  /קיופולו  /איקרה  /סקורדליה
גככעכעיעיככעי

סלט שופסקה סרבי
מלפפון ,עגבניה ,פלפלים צבעוניים ,בצל סגול ,בצל ירוק ,פלפל חריף,
בולגרית צאן ורוטב שמן זית לימון
גככעכעיעיככעי

סלט עגבניות כפרי
עם עגבניות ,בצל סגול ,קרוטוני לחם ,פלפל חריף,
עשבי תיבול ,שמן זית ,לימון וגבינת קפלוטירי
כעכעיע

ל

סגאנאקי של גבינת פטה יוונית
עם עגבניות ,חצילים ,שום וטימין צלויים בטאבון
גככעכעיעיככעי

סלט פלמידה מעושנת )תוספת  7ש״ח(

גככעכעיעיככעי
גככעכעיעיככעי

סלקים ממולאים  64 /ש״ח
בתבשיל חיטה ,עדשים ותאנים מיוב שות בציר סלק ואניס מצומצם
גככעגככעכעיעיככעי
כעיעיככע

סלט ירקות שופסקה עם טונה טרייה כבושה  68 /ש״ח
נתחי טונה טרייה כבושה עם מלפפון ,עגבניה ,פלפלים צבעוניים ,בצל סגול,
בצל ירוק ,פלפל חריף ,ביצה חצי קשה ורוטב שמן זית לימון.
גככעכעיעיככעי

סלט מקדוני כפרי  59 /ש״ח
עלי חסות פריכים ורוקט עם תפו״א צלויים ,בצל סגול ,פילה אנשובי כבוש,
פלפלים קלויים וקרוטונים מוגש עם וינגרט אורגנו לימון ודבש ושבבי קשקבל
גככעכגככעכעיעיככעי
עיעיככע

עם תפוחי אדמה ,בצל כבוש ,שום ,חרדל ושמיר

סגאנאקי של קציצות דגים  75 /ש״ח
ברוטב של עגבניות ,חצילים ,שום וטימין צלויים בטאבון

יוגורט מתובל ,סלק וצנוניות מוחמצים ,סומסום שחור ועלים ירוקים

קבב דגים צלוי בטאבון  75 /ש״ח
עם חציל שרוף ,פלאט-ברד ,פלפל חריף מטוגןֿ ,
עלי פטרוזיליה ,יוגורטחינה סמיך וסומאק

גככעכעיעיככעי

פילה דג-ים כבוש בסלק )תוספת  7ש״ח(

קינוחים
סוטלאץ  38 /ש״ח
קרם פודינג אורז ומשמשים ,קציפת ורדים,
סירופ זעפרן מתובל ופיסטוקים

גככעכגככעכעיעיככעי
עיעיככע

גככעגככעכעיעיככעי
כעיעיככע

דג שלם צלוי בטאבון  135 /ש״ח
בשמן זית ,שום ועשבי תיבול יחד עם תפוח אדמה,
שומר ועגבניה מוגש עם קאימק
גככעכגככעכעיעיככעי
עיעיככע

דג שלם בטיגון עמוק  118 /ש״ח
מוגש עם תפוח אדמה צלוי ופלח לימון

מלבי  28 /ש״ח

גככעכגככעכעיעיככעי
עיעיככע

סירופ קסיס-ורדים ,פיסטוק וקוקוס קלוי

רצועות פילה דג "פיש & צ'יפס"  87 /ש״ח
מוגש עם פלחי תפוח אדמה צלויים בטאבון

בסבוסה  28 /ש״ח
עוגת סולת עם גלידת וניל וסירופ תבלינים
כנאפה  34 /ש״ח
גבינת עיזים עם סירופ גרניום לימוני

אלכוהול עיסקי

מוס שוקולד בלגי  34 /ש״ח
עם רוטב אנגלז לוונדר וקראמבל מלח אטלנטי

בירה מהחבית  10 /ש״ח
סטלה /טובורג /קרלסברג

גלידת יוגורט  24 /ש״ח
מי זהר ,מרמלדת תפוז סיני וטוויל תפוזי דם

יין אדום  /לבן  15 -ש״ח
דרך ארץ  /יונתן

