קיצ'רי

אורז עם עדשים כתומות ,ירקות קלויים ,טחינה  /יוגורט 43 ...

לביבות

משתנות מדי יום .מוגשות עם אורז מלא וירק אפוי 48 ...

ניוקי ארטישוק צלוי

GF
GF

מוקפץ ביין לבן עם פטריות ,תרד ,קישואים ואגוזים 54 ...

רביולי בטטה  /גבינות ,ברוטב רוזה  /עגבניות  /פסטו 55 ...

קציצות טבעוניות

קציצת עדשים עם פטריות וירקות שורש ,ברוטב עגבניות על אורז פרא 48 ...

המבורגר טבעוני קציצת סלק ,עדשים ופטריות בלחמניה ,עם ממרח עגבניות מיובשות ,חסה,
עגבניה ובצל סגול .מוגש עם תפו"א אפוי בתנור ,מיונז טבעוני וקטשופ ביתי 56 ...
שקשוקת פלפלים רוטב עשיר וחרפרף עם שתי ביצים אפוי בתנור .מוגש עם לחם וטחינה.
ניתן להחליף את הביצים בשעועית ירוקה ופטריות ) 46 ...יש גם טבעונית ( GF

פסטה לינגוויני

ברוטב רוזה  /עגבניות  /פסטו 44 ...

* בין  12:00 - 16:00כל המנות מוגשות עם לחם ,טחינה ,סלט גינה ושתייה )תה קר  /סודה(

מרק
דגים
בתנור

משתנה מדי יום 34 / 14 ...
סלמון  76 ...בורי 70 ...

פילה דג טרי עם תפוחי אדמה וגזר צלוי ,ריבת בצל מלמעלה GF

גיהנום
גינה

פילה דג טרי מבושל ברוטב עגבניות חרפרף GF

פילה דג טרי עטוף בפסטו עגבניות מיובשות .מוגש על ירקות קלויים GF

סלטים

מוגשים עם לחם וטחינה

בנות השכונה
יווני

מרק ,סלט ,לחם וטחינה 45 ...

טונה ,ביצה קשה ,תפוח אדמה אפוי ,חסה ,עגבניה ,מלפפון ,זיתי קלמטה GF 46 ...

פלפל ,עגבניה ,מלפפון ,בצל סגול ,בזיליקום ,זיתי קלמטה ,גבינה מלוחה ,וינגרט GF 44 ...

סלט קיסרית תערובת חסות ,עגבניה ,מלפפון ,וינגרט פרמזן ,בטטה צלויה בחרדל,
( GF
קרוטוני טורטיה וגילופי פרמזן ) 46 ...יש גם טבעוני

סלט קיבוץ

חסה ,מלפפון ,עגבניה וגזר ,עם הווינגרט שלנו 32 ...

GF

פיצות

קר

בינונית מרגריטה 45 ...

סחוטים  -תפוזים  /תפוח  /סלק  /גזר 16 ...

בינונית טבעונית 45 ...

מוגזים  -רגיל  /דיאט 10 ...

משפחתית מרגריטה 59 ...

סודה 8 ...

משפחתית טבעונית 59 ...

תה קר 10 ...

תוספות לבחירה 8 / 6 ...

חם

בצל ,עגבניה ,תירס ,פלפל קלוי,
טונה ,זיתים ירוקים,
זיתים שחורים ,פטריות ,בטטה,
גבינה מלוחה ,ארטישוק

אספרסו 11 / 9 ...
הפוך חלב 13 / 11 ...
הפוך סויה 14 / 12 ...
הפוך שקדים 14 / 13 ...

אלכוהול

קפה קר 15 ...

בירה 21 ...

שוקו חם 12 ...

כוס יין 23 ...

תה 10 ...

וויסקי 32 ...

חליטה 14 ...

ערק 21 ...

מים חמים נענע 6 ...

מתוקים

וודקה 23 ...

מים חמים ג'ינג'ר 10 ...

עוגת היום 20 ...

טבעוני

 GFללא גלוטן

להזמנות03 - 6034933 :

