
סלט זוקיני
 רוקט, בצל סגול, בזיליקום, פרמז׳ן 

ושקדים, ברוטב איולי שמנת חמוצה.

דלעת אפויה 
באפייה איטית, טחינה גולמית, 

 סילאן וגרעיני חמנייה.
מוגש עם לחם זעתר.

סביצ׳ה טונה אדומה 
 טונה אדומה, תפוח עץ, בזיליקום, 

 בצל ירוק וסגול, פלפל חריף ואיולי.
מוגש על לחם לבן קלוי.

שרימפס בחמאה ושום
 עגבניות שרי וציר ירקות. 

מוגש עם פרוסת פוקאצ'ה ביתית.

טרטר בקר 
 פילה בקר קצוץ, בצל סגול וירוק,

 פלפל חריף, איולי וגבינת פרמז׳ן. 
מוגש על ברוסקטה.

ברוסקטה רוסטביף
שייטל, עגבנייה, ארוגולה, איולי וחרדל.

מוגש על פרוסת פוקאצ'ה קלויה.

מרק
בשרי / צמחוני או טבעוני.

בוחרים מהתפריט הגדול מנה עיקרית*,
)סלטים / פסטות / דיינר / אוכל( 

למחיר המנה מוסיפים 18& 
ומקבלים מנה ראשונה מתפריט זה
+ שתייה קלה / חמה / בירה קטנה.
יין מהחבית / מבעבע בתוספת 10&

*למעט סחבי קטן

ראשון עד חמישי | 12:00-17:00 | בתוספת 18&



Choose a main course from the big menu* 
(Salads / Pasta / Diner / Mains)

 add 18 NIS  to the price of the main dish and 
get an appetizer from this menu + 

 a soft / hot drink or small draft beer.
Draft / sparkling wine - add 10 NIS

*Small sahbi is not included in this offer.

Sun-Thu    |    12:00-17:00    |    Add 18 NIS

Baked Pumpkin    
Slow baked pumpkin, raw tahini, date honey 
and sunflower seeds.  
Served with za'atar bruschetta.

Red Tuna Ceviche   
Red tuna, green apple, basil, green onion, red 
onion, spicy pepper and aioli.  
Served on toasted white bread.

Shrimp with Butter and Garlic 
cherry tomato and vegetable stock. 
Served with a slice of focaccia. 

Beef Tartar  
Chopped beef filet, green onion,  
red onion, spicy pepper, aioli and parmesan 
cheese on a bruschetta.

Roast Beef Bruschetta 
Rump, tomato, arugula, aioli and mustard. 

Soup
meat / vegetarian or vegan.

Zucchini Salad 
Arugula, red onion, basil, parmesan cheese 
and almonds, in sour cream aioli.


