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משוואיה ירקות שרופים על טחינה, שמן זית וסומק                                                                                26
בייבי קישואים צלויים, יוגורט, דבש, נענע יבשה ושמן זית                                                                      26
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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
קציצות דגים, דג ים טרי, רוטב עגבניות, חומוס, פלפל חריף, כוסברה וחלה לרוטב                                    78
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חציל קלוי, טחינה גולמית, סילאן, יוגורט, פלפל חריף, פיסטוק איראני ועלי ורדים                                    46
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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
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נתח בקר טרי מיושן במקום, מוגש עם תוספת לבחירה )מחיר ל-100 גר'(                                   שאל את המלצר
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