תפריט בראנץ'
עיקריות בראנץ'
סגאנאקי של קציצות דגים  68 /ש״ח
ברוטב של עגבניות ,חצילים ,שום וטימין צלויים בטאבון ואורז מתובל
שאוורמה דג  72 /ש״ח
פיתה יוונית ,ציפס ביתי וסלט עגבניות פיקנטי
מוסקה  52 /ש״ח
עם חצילים ,תפוחי אדמה ,בשמל תרד ,גבינת פטה ועגבניות שרי צלויות
קבב דגים צלוי בטאבון  68 /ש"ח
פילה חציל שרוף FLAT BREAD ,פלפל חריף ,פטרוזיליה ,רוטב
יוגורטחינה סמיך
רצועות פילה דג ״פיש&צ׳יפס״  62 /ש"ח
פלחי תפו״א ויוגורט מתובל
דג שלם צלוי בטאבון  /מטוגן 132 / 118
שמן זית ,שום ,עשבי תיבול ,תפו״א ,שומר ועגבניה צלוייה
ניוקי גבינת אורדה  54/ש"ח
קרם תרד ,עגבניות צלויות וגבינת קשקבל
ניוקי פטריות  52/ש"ח
שמפניון ופורטבלו  ,יין לבן ובצל אדום

מוגש ביום ו' החל השעה 11:30

צלוחיות קטנות וטעימות
איקרה בצל סגול ,עירית ,סומק 24 /
ְסקוֹ ְר ָד ִל ָיה ממרח שום קונפי ושקדים קלויים ,שום קונפי 24 /
ִקיוֹפּוֹלוֹ סלט חצילים ופלפלים בולגרי וביצה מגורדת 28 /
טצזיקי יוגורט סמיך ,מלפפונים ,שמיר ,אגוזי מלך 24 /
ָא ְייַבר פלפלים ממרח פלפלים סרבי 28 /
גבינת פטה צאן אייבר פלפלים ,שמן זית 28 /
מיקס זיתים מתובלים פלפל פפדיו ,פרוסות לימון ,שיפקה 15 /
ירקות מוחמצים בסגנון טורשי בולגרי 18 /

לחם
לחם ביתי שמן זית ,פפריקה ,שום ,חמאה 18 /

SHARING

פלאפל פראסה חצילים מעושנים ,גבינת קפלוטירי ,יוגורט מתובל וויניגרט אייבר 38/
זוקיני קריספי פרוסות זוקיני בציפוי פריך ,רוטב ויניגרט גזר ויוגורט מתובל 32/
סלט פלמידה מעושנת תפו״א בצל כבוש ,שום ,חרדל ושמיר 42/

בורק ומאפים

פילה דג-ים כבוש בסלק יוגורט מתובל ,צנוניות מוחמצות ועלים ירוקים 42/
פילה מאטיאס כבוש סומאק ,בצל ויוגורט מתובל 28 /

ִפּי ֶדה חצילים קלויים על האש אפוי בטאבון ,גבינה בולגרית 42 /
בּוּ ֵרק תרד עם גבינת קשקבל ביצה חצי קשה ,עלים ירוקים ויוגורט42 /
בּוּ ֵרק גבינה ותפוח אדמה צלוי אייבר פלפלים ,ביצה חצי קשה ,עלים
ירוקים ויוגורט מתובל 42 /
סובוריק – בורקס מים עם כרישה מאודה וגבינת פטה צאן 48/

סלטים
סלט שוְֹפְּס ָקה סרבי עגבניות ,מלפפונים ,בצל ,פטה יוונית 44 /
סלט חסות ואגסים צלויים בטאבון עלים ירוקים ,ברולה גבינת עזים
בשלה ,דבלים ,אגוזי מלך קלויים ורוטב קרמל אגוזים 48 /
סלט עגבניות כפרי עגבניות ,בצל סגול ,שום ,קרוטונים  ,קשקבל ,לימון
ופלפל חריף 44 /

קינוחים
סוטלאץ  38 /ש״ח
קרם פודינג אורז ומשמשים ,קציפת ורדים,
סירופ זעפרן מתובל ופיסטוקים
כנאפה  34 /ש״ח
גבינת עיזים עם סירופ גרניום לימוני
מלבי  28 /ש״ח
סירופ קסיס-ורדים ,פיסטוק וקוקוס קלוי
בסבוסה  28 /ש״ח
עוגת סולת עם גלידת וניל וסירופ תבלינים
גלידת שמנת  24 /ש״ח
מי זהר ,מרמלדת תפוז סיני וטוויל תפוזי דם
שטרודל דובדבנים  42 /ש״ח
קרם שקדים ,רום כהה ופלפל שחור מוגש עם גלידת וניל

