תפריט ערב

צלוחיות קטנות וטעימות
איקרה בצל סגול וירוק ,סומק 24 /

דגים

שווארמה דג פיתה יוונית ,פלחי תפו"א יוגורטחינה וסלט עגבניות פיקנטי 72 /

ְסקוֹ ְר ָד ִל ָיה ממרח שום קונפי ושקדים קלויים24 /

קבב דגים צלוי בטאבון פילה חציל שרוף ,פיתה יוונית פלפל חריף ,פטרוזיליה ,ורוטב

ִקיוֹפּוֹלוֹ סלט חצילים ופלפלים בולגרי ,ביצה מגורדת 28 /

יוגורטחינה סמיך 64 /

טצזיקי יוגורט צאן ,מלפפונים ,שמיר ,אגוזי מלך 24 /

רצועות ״פיש&צ׳יפס״ פלחי תפו״א יוגורט מתובל וויניגרט גזר 58 /

ָא ְייַבר פלפלים ממרח פלפלים סרבי 28 /

ָס ַגא ַנא ִקי של רצועות פילה דג צלוי בטאבון עם עגבניות ,חצילים ,שום וטימין 64/

גבינת פטה צאן אייבר פלפלים ,שמן זית 28 /

פילה דג צלוי ,מנגולד ממולא באורז מתובל ,קרם פיאז וקראסט עשבי תיבול 68 /

מיקס זיתים מתובלים פלפל פפדיו ,פרוסות לימון ,שיפקה 15 /

פילה דג ים ברוטב ויניגרט עגבניות צלויות ופירה מנגולד 68 /

ירקות מוחמצים בסגנון טורשי בולגרי 18 /

פילה דג ים עם מרמלדת שזיף ופלפל שחור גראטן סלק-תפו״א 70 /
דניס  /לברק צלוי בטאבון  /מטוגן  128/118 -ש״ח

לחם
לחם סרבי עגבניות מיובשות ,בצל מקורמל ,שמן זית ןיוגורט מתובל 18 /
לחם ביתי שמן זית ומלח אטלנטי 18 /

ק א י י מ ק rainbow
 5צלוחיות קטנות של ממרחי קרם קאיימק 38 /
ק ל א ס י ,ס ל ק צ ל ו י ,א ייב ר פ ל פ ל ים  ,ת א נ ים מ יו ב ש ו ת  ,ס ל מ ו ן מ ע ו ש ן
מוגשות לצד מקלות קריספי Flat Bread

מרקים
מרק דגים מקדוני ציר דגים ,ירקות שורש ,עגבניות,
פפריקה ,תפו״א ,כרישה ונתחי דג טרי 48 /
מרק היום שאל את המלצר 38 /

תפו״א ,עגבניה וירקות שורש צלויים

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

בורק ומאפים
ִפּי ֶדה חצילים קלויים על האש אפוי בטאבון עם גבינה פטה צאן 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

SHARING
פלאפל פראסה חצילים מעושנים ,גבינת קפלוטירי ,יוגורט מתובל וויניגרט אייבר 38/
זוקיני קריספי פרוסות זוקיני בציפוי פריך ,רוטב ויניגרט גזר ויוגורט מתובל 32/

ויוגורט מתובל 42 /
סובוריק – בורקס מים עם כרישה מאודה וגבינת פטה צאן 48/

מיוחדים

סלט פלמידה מעושנת ותפו״א בצל כבוש ,שום ,חרדל ושמיר 42/

ניוקי גבינת אורדה וקרם תרד עגבניות צלויות וגבינת קשקבל 54/

פילה דג-ים כבוש בסלק יוגורט מתובל ,צנוניות מוחמצות וסלייס סלק42/

ניוקי גבינת אורדה ופטריות שמפניון ,פורטבלו ,שום בצל אדום ושמנת 54/

פילה מאטיאס כבוש בצל מוחמץ וקציפת קשקבל 28 /

מוסקה חצילים תפו״א ,בשמל תרד ,גבינת פטה ועגבניות שרי צלויות 52/

ָס ַגא ַנא ִקי של מנגולד ממולא באורז מתובל ,ויניגרט עגבניות ופטה צאן 48/

סלק אפוי ממולא תבשיל חיטה עדשים ,דבלים ,ציר סלק ואניס מצומצצם 48/

סלט טונה כבושה ִפיָאז שעועית לבנה ,אורוגולה ,בצל סגול ,צנוניות

כרוב סגול צלוי בטאבון עם גבינת ברינזה צאן ,סילאן ואגוזים 38/

מוחמצות ,פלחי עגבניה ,ביצה חצי רכה וזיתי טאסוס 48 /

פלפל אדום במילוי גבינות בציפוי פריך ,יוגורט ,ביצה עלומה וטוויל קשקבל יווני 48/

