מחירון
סיטונאי

תפריט ע
סקיות א-ה 12:00-17:00

אלכוהול במחירים סיטונאיים

קטנות

כל יום!
בכל שעות היום!

פותחים שולחן  3 -קטנות 5 / ₪39 -קטנות ₪59 -

טבולה
מסבחה חמה
סלט סלק

קנקנים (ליטר):

סלט קישואים
עם משמש מיובש ,בצל ירוק ,אורגנו ויוגורט

חציל קלוי
שום ,פלפל חריף ,גרידת לימון ושמן זית

ויניגרט ,אגוזים ,יוגורט ובצל ירוק

לבנה ביתית

סלט ירקות

₪15

תערובת אגוזים ,נענע יבשה ושמן זית

עגבניה ,מלפפון חסה ובצל

לקטנה

סלט עדשים

פלפל חריף על הגריל

סלרי חי ,לימון כבוש ,שום כתוש,
בצל סגול ועשבי תיבול

עם שמן זית קורנייקי ומלח אטלנטי

טחינה

סלטים ועניינים

שתייה

עסקית מהגריל
במחיר המנה  2קטנות לבחירתך

ארטישוקים על לבנה 39 /
עם פטרוזיליה ושום

ספאייח טלה 39 /

פיתה צלויה ממולאת בשר עגל וטלה ,עגבניות,
עשבי תיבול וטחינה

ספאייח תרד תורכי 37 /

פיתה צלויה ממולאת תרד תורכי ,בצל מקורמל,
זעתר טרי ,גבינת המאירי ויוגורט כבשים

סלט עגבניות חריף 39 /

עם כוסברה ,פלפל חריף ,שום ופטה המאירי

חומוס הבית 25 /

עם גרגרים חמים וטחינה

סלט פאטוש 47 /

סן בנדטו מינרלים ,פפסי,
פפסי מקס ,7UP ,דיאט ,7UP
בירה שחורה ,ענבים ,תפוחים

חומוס בשר 47....................................................................................

עם בשר עגל וכבש טחון ,עגבניות מהגריל ובצל ירוק

סינייה ראגו עגל וטלה 67......................................................................

כרובית ,שרי צלויות ,בצל חרוך ,טחינה ,שקדים ,פטרוזיליה ונענע

סינייה של ירקות צלויים 52...................................................................

קינוחים

רוטב עגבניות פיקנטי ,טחינה ,סלט עשבי תיבול וצנוברים

המבורגר 59.......................................................................................

מלבי28 /

תוספת להמבורגר חמאת סחוג  /גבינת גאודה 7 /
ינעל העולמבורגר 65............................................................................

נמסיס35 /

 220גרם של בשר עגל מוגש עם צ'יפס

 220גרם של בשר עגל עם לחמניה קלויה ,פסטו כוסברה ,עשבי תיבול ,עגבניות,
צנוברים ,גרידת לימון וטחינה מתובלת .מוגש עם צ'יפס

קציצות בורי 61..................................................................................

על רוטב עגבניות חריף וטחינה

טחינה מתובלת ,פיסטוקים קצוצים ובצל ירוק

פילה פורל 79....................................................................................

שום ופטרוזיליה

אייסטי ביתי 8 /
סודה 10 /
סן פלגרינו 28/12
שתייה קלה 12 /

עם רוזמרין ,מוגש עם ירקות צלויים

דניס שלם (המחיר ל 100-גרם) 25..............................................................

פטריות צלויות בג'וספר 35 /

תה
לואיזה,קר ביתי עם
נע
נע
ול
ימון
כו
לל ריפיל ללא
הגבלה

כוסות:

חזה עוף בתנור פחם 59.........................................................................

ירקות טריים ,עשבי תיבול ,קוביות חלה קלויה
בגריל ,קוביות פטה כבשים וזיתים סוריים

כרובית צלויה בג'וספר 33 /

אייס
טי חופשי13/

לימונדה 25 /
אשכולית אדומה 28 /
קנקן תה קר 26 /

פנקוטה ורדים עם גרנדין וקראנץ’
של פיסטוק והל
עוגת שוקולד ופיסטוק נימוחה
עם גלידת פיסטוק

ברד פודינג35 /

פודינג מחלה של ויז׳ניץ,
רוטב טופי וגלידת וניל

מוגש עם צ'יפס  /תפו"א מדורה

על יוגורט כבשים ,סלט שעועית ירוקה עם ארטישוק מעושן ,שרי תמר ובצל סגול,
מתובל בלימון כבוש

תוספות אורז /שקדים וצימוקים | פירה | תפוח אדמה מדורה | צ’יפס

קולורבי אפוי בפחם 35 /

גבינת המאירי ,פרג ,טימין ופלפל חריף

קרפצ'יו שייטל בקר 47 /

עם כמון ,גרידת לימון ,צנוברים,
טחינה גולמית ונבטי צנונית

עסקית שיפודים

haach i m - w i fi
PASSWORD: BROTHERS

( 49שיפוד אחד)  2( 69 /שיפודים) כולל תוספת חמה  2 +קטנות לבחירתך
עוף טנדורי  //כבד עוף  //פרגית  //קבב טלה

HAACHIM
!BE OUR BROTHERS

