
ִראׁשֹונֹות
כבד קצוץ עם איולי זעתר וחזרת אדומה                                                                                                    34

קרפצ'יו סינטה טרי, בלסמי מיושן, שמן זית, פרמז'ן מגורד וחרדל דיז'ון                                                  58

סיגרים מרוקאים עבודת יד במילוי חלקי פנים עם טחינה ואריסה                                                            48

קובה בשר עבודת יד, טחינה, עמבה ואריסה                                                                                             58

מוח עגל מבושל, פלפלים חריפים, עגבניות, לימון כבוש, חומוס, כוסברה וחלה לרוטב                              69

דג ים פרוס דק, אבן יוגורט, סומק, פלפל חריף, בצל שאלוט, ויניגרט לימון כבוש, צנובר וראשד               58

קלאמרי צרוב, פטרוזיליה, פילה לימון, פלפל חריף, עלים טריים על קרם פרש                                          58

ריזוטו איראני, תרד, זעתר טרי, עגבניות לחות, לימון פרסי וצנובר                                                           58

כרובית צלויה, קארי צהוב, חלב קוקוס, כוסברה, פלפל חריף ושקדים פרוסים                                      49

חציל קלוי, טחינה גולמית, סילאן, יוגורט, פלפל חריף, פיסטוק איראני ועלי ורדי                                 46

סלק צהוב, שמן אגוזים, ענבים סגולים, קרם פרש, ראשד ואגוזי לוז                                                     48

סלט עלים, סלנובה, אנדיב, חסה ערבית, שאלוט, אגסים, גבינת תום ואגוזי פקאן מקורמלים                54

סלט חי, עגבניות צבעוניות, מלפפון טעם, בצל, זיתים, צנונית, פטרוזיליה, זעתר, סומק וגבינת טולום תורכית       54

ִעָּקִרּיֹות
טורטליני במילוי גבינות רכות וקשקבל ברוטב חמאת עגבניות לחות וגבינת טולום                                   76

שרימפס וקלמארי, עגבניות, פלפל חריף, כוסברה, שום, ציר ים, לימון כבוש ויוגורט עזים                      112

קציצות דגים, דג ים טרי, רוטב עגבניות, חומוס, פלפל חריף, כוסברה וחלה לרוטב                                    84

פילה לברק מג'וגין, רוטב עגבניות חריף, כוסברה, חומוס וקוסקוס עבודת יד                                         124

סלמון, גלייז תבלינים, פלפל צ'ילי חריף, קרם בצלים, עלים טריים, שטרוייזל מלוח ותוספת לבחירה         98

רבע עוף ללא עצם צלוי בגריל, ציר חום, עגבניות, שום, זיתים ואורז בוכרי                                              69

פיתה שווארמה של ששון, טחינה, עמבה, אריסה וכרוב חמוץ                                                                   59

המבורגר כבש בחלה עם איולי זעתר, סלט משוואיה וצ׳יפס קרעים                                                           78

חלה שניצל, מטבוחה, חצילים מטוגנים, טחינה ופלפל חריף                                                                      64

שיפוד נתח קצבים/פרגית, קרם בצלים, סלט ירקות שרופים, ציר בקר ותוספת לבחירה                  78/102

אנטריקוט צלוי על פחמים, מח עצם, ציר בקר ותוספת לבחירה )מחיר ל-100 גר'(                                       48

נתח בקר טרי מיושן במקום, מוגש עם תוספת לבחירה )מחיר ל-100 גר'(                                   שאל את המלצר

ּתֹוָספֹות
אורז בוכרי 15  | קוסקוס טנזיה 19  | צ'יפס 19  | צ׳יפס בטטה 22  | שעועית ירוקה 15  | 

סלט ירוק 15  | חלה 15

בימים א׳-ו׳, בשעות 12:00 עד 17:00 - 15% הנחה על התפריטים

 - טבעוני / אופציה לטבעוני


