
ְיָרקֹות
  46 כרובית צלויה, קארי צהוב, חלב קוקוס, כוסברה, פלפל חריף ושקדים פרוסים                                           
  44 חציל קלוי, טחינה גולמית, סילאן, יוגורט, פלפל חריף ופיסטוק                                                                 

38 מסבחה שעועית לימה, עלי תרד, סומק ושמן זית                                                                                    
   48 סלט עלים, סלנובה, אנדיב, חסה ערבית, שאלוט, אגסים, גבינת תום ואגוזי פקאן מקורמלים                     
     49 סלט חי, עגבניות צבעוניות, מלפפון, בצל, זיתים, צנונית, פטרוזיליה, זעתר, סומק וגבינת טולום               

ַפְּסָטה ָדִּגים ּוֵפירֹות ָים
58 דג ים פרוס דק, אבן יוגורט, סומק מהוואדי, פלפל חריף, בצל שאלוט, ויניגרט לימון כבוש וצנובר            
68 קציצות דגים ביתיות, רוטב עגבניות, חומוס, פלפל חריף, כוסברה וחלה לרוטב                                          

54 קלמארי צרוב, פטרוזיליה, פילה לימון פלפל חריף, עלים טריים על קרם פרש                                             

  89 שרימפס, אורז קארי, אפונת גינה, גזר, סליקורניה, שקדים קלויים ושמנת חמוצה                                       

  118 פילה לברק מז'וז׳ין ברוטב עגבניות חריף, כוסברה, חומוס וקוסקוס עבודת יד                                          

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

  76 טורטליני מוצרלה וגבינת שמנת עבודת יד, רוטב חמאה, עגבניות לחות ובזיליקום                                     

 68 ריזוטו 5 סוגי פטריות, ערמונים ותימין                                                                                                       

ָבּשָׂר ְועֹוף
  39 כבד קצוץ, חזרת אדומה, קורנישונים ואיולי                                                                                              
  58 קרפצ'יו סינטה טריה, בלסמי מיושן, שמן זית, פרמז'ן מגורד וחרדל דיז'ון                                                
  48 סיגרים מרוקאים עבודת יד במילוי חלקי פנים עם טחינה ואריסה                                                             
  58 קובה בשר עבודת יד עם טחינה, עמבה ואריסה                                                                                         
  69 מוח עגל מבושל עם פלפלים חריפים, עגבניות, לימון כבוש, חומוס, כוסברה וחלה לרוטב                          
  59 פיתה שווארמה של ששון, טחינה, עמבה, אריסה וסלט כרוב חמוץ                                                           
  64 עראייס, פיתה במילוי קבב טלה, טחינה, אריסה, עמבה וצ'יפס                                                                    
  79 המבורגר טלה, ריבת בצל, בייקון טלה, איולי עשבים, חסה וצ'יפס                                                             
  68 עוף סופרים על פחמים עם עגבניות, שום, זיתים, עלי תרד ואורז בוכרי                                                    
  44 אנטריקוט צלוי על פחמים )מחיר ל-*100 גר'(, מוח עצם, ציר בקר ותוספת לבחירה                              

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

*משקל הנתחים לפני צלייה

ּטאּבּון
 24 פוקאצ'ה עם טחינה, מטבוחה וזיתים                                                                                                        
58 ירקות צלויים מהטאבון, דלעת, גזרים צבעוניים, כרישה וברוקולי עם לימון כבוש, שום ודבש                 
65 פידה מנגולד, עלי מנגולד, מוצרלה, פרמז'ן וגבינת פנחס                                                                          

 68 פידה בעג'ון, מאפה בטאבון במילוי בשר טלה, צנובר, בצל ותבלינים                                                          
 118 לברק שנצלה כל הדרך באש גבוהה עם ירקות צלויים, שום, פלפל חריף ושמן זית                                    
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