T.A.
מנות קטנות
3

קטנות
₪ 39

5

קטנות
₪ 59

טבולה (גלוטן)
מסבחה
חציל קלוי
קישואים חיים ביוגורט
פלפל חריף קלוי
פטה כבשים
לבנה ביתית
בצל ירוק על הגריל
סלק ביוגורט

סלטים ועניינים
סלט עגבניות חריף 39 /
שרי תמר ,כוסברה ,פלפל חריף ,שום ,פטה המאירי

ירקות
בתנור פחם

פאטוש 47 /
ירקות טריים ,עשבי תיבול ,קוביות חלה קלויים,
פטה כבשים ,זיתים סוריים

כרובית צלויה 33 /
טחינה מתובלת ,פיסטוקים
ובצל ירוק

סאפייח טלה 39 /
פיתה צלויה ממולאת בשר טלה ,עגבניות
ועשבי תיבול .מטבל טחינה ,עגבניות ופלפלים
חריפים בצד
סאפייח תרד 37 /
פיתה צלויה ממולאת תרד תורכי ,בצל מקורמל,
זעתר ,גבינת המאירי .מטבל יוגורט לימוני
וזעתר בצד

גריל פחמים
דגים
קציצות בורי על רוטב עגבניות חריף ,כוסברה וטחינה 61 /
דניס שלם ממולא בעשבים ,שום ולימון .מוגש עם תוספת חמה /
 ₪ 25ל 100גרם.

פטריות צלויות 35 /
מתובלות עם המון שום
ופטרוזיליה
סינייה ירקות 52 /
ירקות צלויים על רוטב עגבניות
פיקנטי ,המון טחינה ,צנוברים
ועשבי תיבול

תוספות חמות
תפו"א מדורה עם שמנת חמוצה16/
צ'יפס 17
אורז 15
סלט ירקות 15

פילה פורל על יוגורט כבשים ,סלט שעועית ירוקה ,ארטישוק
מעושן ,שרי תמר ובצל סגול ,לימון כבוש 79 /

עוף
חזה עוף בתנור פחם עם רוזמרין ,מוגש עם ירקות צלויים59 /
שיפודי פילה עוף במרינדת תבליני מסאללה אדומה 58 /

פיתות

שיפודי כבד 58 /

פרגית 34 /

שיפודי פרגית 62 /

בקר וטלה
קבב טלה מוגש עם מטבל של טחינה ,עגבניות ופלפלים
חריפים45/
סינייה ראגו עגל וטלה ,מגוון ירקות צלויים ,המון טחינה,
שקדים ,נענע ופטרוזיליה67/
המבורגר  220גרם מוגש עם ירקות ותוספת חמה לבחירה 59 /
תוספת גאודה ב₪ 7-

פילה עוף 36 /
קבב 34 /
כבד 33 /
סלטים 21 /
ארטישוק מטוגנים עם שום,
פטרוזיליה ,חסה ולבנה 32 /

ינעלהעולמבורגר  220גרם על לחמניה קלויה ,פסטו כוסברה,
עשבי תיבול ,עגבניות קצוצות ,צנוברים ,גרידת לימון.
מוגש עם תוספת חמה 65 /
HAACHIM
!BE OUR BROTHERS

