
ראשונה + עיקרית + שתייה (שתייה קלה, בירה, יין)
לחם הבית  - 3 מתבלים

14 ש"ח

ראשונות

עיקריות

סיגר מרוקאי
סיגר של אמא, טחינה ירוקה וסלסת עגבניות פיקנטית

סלמון מעושן
גבינת שמנת, פלפל חריף, בצלים ועגבניות שרי

סלט קיסר
לבבות חסה, שרי, בצל סגול ופרמז'ן איטלקי (תוספת עוף 10 ₪)

קרפצ'יו סינטה
סינטה איכותית וטרייה, עם פיסטוק, חמוציות, בלסמי ביתי וטוסטונים קלויים תוספת 10 ₪

סלט עוף
חסה, מלפפון, גזר, העגבניות שרי, בצל סגול, ביצה קשה ולחם 

יאקי פויו
חזה עוף בתיבול אסייתי, מוגש על שיפודי יקיטורי בליווי מתבל אסייתי מתקתק

סלט סלמון אסייתי
גזר, מלפפון, כרוב סגול, סלרי, כוסברה בתיבול אסייתי, סלמון עטוף בטריאקי

(תוספת 10 ₪) 

עין מרגז
קוביות מרגז מוקפצות עם עגבניות, בצל, פלפל חריף וכוסברה, ביצת עין מונחת מלמעלה, מגיע עם טוסטונים.

(תוספת 10 ₪)

פסטה פנה
רוטב שמנת פטריות/עגבניות/אלי אוליו

₪ 66

חזה עוף
  במרינדה וירקות אפויים, מוגש עם ירקות אפויים וטחינה ירוקה

₪ 69

קבב שוק הכרמל 
4 קציצות בקר איכותיות מוגשות על תפו"א אפוי וסלט עגבניות פיקנטי

₪ 69

מעורב באר שבעי
כבד עוף, חזה עוף, מוקפצים על מחבת עם ירקות ותיבול ביתי אדום

69 ₪  |   (תוספת שקדי עגל ב-30 ₪)

שניצל טוגארשי
 מוגש עם צי'פס מתובל

₪ 69

ג'סבורגר
 250 גרם בשר בקר איכותי מוגש עם צ'יפס

72 ₪ | תוספות להמבורגר 

דג ים לימוני 
2 פילה דג היום, עם ירקות מוקפצים על מחבת ברוטב יין לבן וחמאת לימון 

₪ 77 

סלמון עשבי תיבול 
אפוי במרינדה של עשבים וסילן, מוגש עם ירק מוקפץ על מחבת (ברוקולי, זוקיני, אספרגוס) ובטטה אפוייה 

₪ 84

דניס שלם
אפוי בתנור, מוגש עם תפו"א מדורה

₪ 96

לברק בריאות
2 פילה עם קרסט פיצוחים, מוגש עם ירקות ירוקים בשמן זית (ברוקולי, זוקיני, מנגולד, סלרי, אספרגוס)

₪ 96

אנטריקוט 
250 גרם, עם מח עצם ופטריות

₪ 102

מנה של אמא*

יום א' – ממולאים בהפתעה
יום ב' – קוסקוס של אמא

יום ג' – כדורי עוף עם אורז
יום ד' – קציצות דגים פיקנטיות (כריך/צלחת) 

יום ה' – קציצות ירוקות (כריך/צלחת)
*משתנה לפרקים ובהתאם למוזה



תפריט צהריים


