סלטים
 12סוגים לבחירה
c

קזבלנקה  -חריף מטוגן ,שום ושמן זית

c

הצוענית  -גמבה בצבעים מתובל

c

דוכסית  -כרוב לבן בתחמיץ

c

קולסלאו  -כרוב לבן,גזר במיונז  /כרוב סגול במיונז

c

ירקות אוריינטל  -עגבניות ,מלפפון בצל ירוק

c

טנגי'ר  -עגבניות פלפל חריף ,שום צלפים ושמן זית

c

בייבי שרי ושמפיניון  -עגבניות שרי ופטריות שמפיניון

c

אוברג'ין יוני  -קוביות חציל מטוגן ברוטב אוריינטלי פיקנטי

c

אוברג'ין ויניגרט  -פרוסות חציל מטוגן ברוטב (ויניגרט רמולד)

c

אוברג'ין "לרוס"  -חציל קלוי מרוסק במיונז

c

אוברג'ין בטחינה  -חציל קלוי שלם על טחינה (בלאדי)

c

אוברג'ין טוניסאי  -חציל קלוי מתובל (משניה)

c

אוברג'ין בוקרשט  -חציל קלוי קצוץ ,גמבה ,שום ,בצל ירק בתחמיץ

c

סלט רוסי  -תפ"א אפונה וגזר מלפפון חמוץ במיונז מעוטר בביצה קשה

c

סלט פריקסה  -תפו"א ,מלפפון חמוץ ,טונה ,גמבה ,לימון כבוש ואריסה

c

איסטנבול  -סלט טורקי בצל ירוק ,מלפפון חמוץ גמבה ורסק עגבניות

c

סלט ניס  -רצועות שומר בתחמיץ (בעונה)

c

חיז'ו ים תיכוני  -גזר מגורד ,לימון ,פלפל חריף ירק ושמן זית

c

חיז'ו מרקש  -גזר מבושל מתובל מזרחי

c

סלט קהיר  -בורגול ,ירק והפתעות

c

וולדורף  -תפוח עץ ,סלרי ,אננס ,במיונז מעוטר באגוזים

c

סלט יפו  -אבוקדו מעוטר (בעונה)

c

אלכסנדריה  -חומוס טחינה מוגש עם גרגרי חומוס  /פטריות חמות

c

מטבוחה  -עגבניות מבושלות פיקנטי

c

מקסיקני  -תירס ,פיטריות ,רצועות גמבה ,מלפפון חמוץ וזיתים שחורים

c

אוליביה  -תירס ,פיטריות ,בצל ירוק במיונז

c

ירקן  -מלפפון ירוק בשמיר ,בצל בתחמיץ

c

מסייר  -מגוון ירקות בתחמיץ

c

מבוקעים  -זית מבוקע מתובל בשום ושמן זית /שום אריסה

c

המזרחי  -כרוב לבן בנוסח המזרח בתיבול סיני

c

יוליוס  -כרוב לבן ,גרעיני תירס במיונז

c

חורפי  -כבד קצוץ

מוגש לשולחן
c
c

מטוגנים :סיגרים ,פסטלים ,קובה  /פלאפל
אדממה

תוספות בתשלום:
c
c
c
c
c
c
c
c

מיני מרגז (נקניקיות חריפות)
קבבוני טלה
אצבעות דג מטוגנות
שקדים בקרח
פולים בכמון
ערמונים מוקפצים
פרש צי'קן קנטקי ,מצופים מטוגנים
פלטת השף

מנות ראשונות
מבית האופה
c
c
c
c
c
c
c
c
c

 3סוגים לבחירה

מאפה הבלקן  -בצק עלים ממולא בשר ברוטב פיטריות
מקסיקאני  -בצק טורטיה ממולא בשר /פרגית/כבד עוף /ירקות
צרפתי - :בצק פילס קרואסון ממולא בשר
כובע סיני  -ממולא מעורב ירושלמי
כובע סיני  -ממולא כבד עוף
לזניה  -ממולא בשר ברוטב עגבניות
פסטיה  -בצק פילו ממולא נתחי עוף ופירות יבשים
אגרול סיני  -במילוי מוקפץ ירקות סיני
בלינצ'ס  -במילוי בשר/ירקות

בתוספת תשלום:
c
c
c
c

מח מבושל מזרחי
בצק צרפתי ממולא שקדי בקר
"תיבת המטמון"  -מח ,שקדי בקר ,אשכים
כבד אווז

מבית הדייג
c
c
c
c

 3סוגים לבחירה

סלמון מזרחי  -עישבי תיבול
סלמון על האש
פילה אמנון  -מזרחי /עשבי תיבול
נסיכת הנילוס

בתוספת תשלום:
c
c
c
c

דניס שלם אפוי /מטוגן
דג בורי בנוסח מזרחי
ביצי דגים מבושל חריף
דג פורל אפוי

תוספות חמות
 3סוגים לבחירה
c

אורז בניחוח הבית  -צימוקים ושקדים

c

אורז איטלקי  -עם איטריות וירקות

c

אורז לבנוני  -עם בשר קוביות גזר ואפונה

c

קוסקוס מרקש  -עם ירקות

c

קוסקוס מתוק  -דלעת קינמון ושקדים

c

איטריות קזבלנקה  -עם בצל מטוגן וירקות

c

ספגטי בולונז  -ברוטב עגבניות ובשר

c

תפוח אדמה  -אפוי בטיבול טוסקאנה

c

תפוח אדמה "דוכסית"  -פרוס אפוי עם בצל

c

תפוח אדמה  +בטטה מתוקה

c

צ'יפס מטוגן

c

פיטריות מוקפצים ביין

c

פיטריות  +קנרס ברוטב מוקרם

c

זיתים מבושלים

c

קרנבל  -אנטי פסטי  -ירקות מאודים

c

שעועית בנוסח תיאלנדי  -עם בצל שום ועגבניות

c

טנזיה  -פירות יבשים

c

גזר גמדי  -עם שזיפים צימוקים ובצל מטוגן

c

קערת בריאות  -בתחמיץ/רוטב אלף האיים

c

ירקות מוקפצים  -סיני

c

בשר ראש  -מבושל עם ירקות וחומוס פיקנטי

מנה עיקרית
 3-4סוגים לבחירה
c

חזה עוף על גחלים

c

חזה עוף מטוגן בציפוי (שניצל וינאי)

c

סטייק פרגית על גחלים לוהטות

c

שיפוד פרגית בגריל

c

שיפוד שווארמה הודו

c

כרעיים עוף בנוסח הוואי  -עם אננס ותפוח עץ

c

כרעיים עוף צלוי

c

"וילינגטון"  -חזה עוף ממולא

c

"אסקלופ"  -בשר טחון /חזה הודו

c

קבב השף -קציצת בקר על האש

c

סטייק עין בגריל

c

צלי בקר ברוטב פיטריות

c

אסדו ברזיל  -ברוטב מזוגג

c

לשון בקר :ברוטב פיטריות וצלפים

תוספות בתשלום:
c

סטייק אנטריקוט (אנגוס)

c

סטייק פילה בקר

c

שיפוד ברזילאי  -בקר וירקות שיפוד מיוחד

c

טחול בקר ממולא

c

צלעות טלה על הגריל

c

כתף טלה  -נטול עצמות  +כמהין (תרפס)

c

כתף כבש  -בישול קדרה

c

גלילת עגל ממולא

c

עופיון ממולא

c

מניפת מולרד  -עם חזה עוף

c

כרעיים עוף מרוקו  -מעצמות ממולא בשר וצנוברים

c

שוק אווז  -ברוטב הדרים

c

סטייק עצם

