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 סלטים

 
 חומוס ביתי ומסבחה  ♦ 
 תפו"א במיונז  ♦ 
 גזר חי, קולורבי ולימון  ♦ 
 גזר מתוק וצימוקים  ♦ 
 גזר מרוקאי  ♦ 
 קולסלואו  -כרוב וגזר במיונז   ♦ 
 סלק  ♦ 
 פלפל חריף בשום ולימון  ♦ 
 כרוב ופלפלים  ♦ 
 טחינה לבנה  ♦ 
 טחינה ירוקה  ♦ 
 ירקות מוחמצים  ♦ 
 חציל ספרדי  ♦ 
 חציל במיונז  ♦ 
 פלפליאדה  ♦ 
 כבד קצוץ  ♦ 
 סלט ביצים  ♦ 
 מטבוחה  ♦ 
 חציל בשום ולימון  ♦ 
 וולדרוף  ♦ 
 שרי ובזיליקום  ♦ 
 סלט קינואה ואגוזים  ♦ 
 סחוג  ♦ 
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 בשרים
 

 תבשיל בשר ראש וחומוס מרוקאי  ♦ 
 צלי בקר ברוטב ירקות שורש ויין אדום  ♦ 
 טאג'ין כבש ברוטב מרוקאי  ♦ 
 אסאדו עגל חלב/רגיל ברוטב אסיאתי  ♦ 
 רוסטביף עגל בסילאן ופלפל גרוס  ♦ 
 פילה עגל ברוטב יין ובצלצלים  ♦ 
 סינטה במרינדת דיז'ון ודבש הדרים  ♦ 
 פרוסות לשון ברוטב פיקנטי -לשון   ♦ 

פילו ממולא פרגית, קשיו  -פסטיה   ♦ 
 וצימוקים

 וברקבב יווני עם פיסטוק וצנ  ♦ 
 במרינדת תבלינים צלוי בתנור -עוף בגריל   ♦ 
 שניצל חזה עוף אמיתי בציפוי פירורי זהב  ♦ 
 עוף עם פירות יבשים -טאג'ין עוף   ♦ 
 עוף דבש וסויה  ♦ 
 פרגית במלית אורז, בשר וצימוקים  ♦ 
 סטייק פרגית על האש  ♦ 
 ק חזה עוף על האשסטיי  ♦ 
 גולש בקר הונגרי  ♦ 
 )ה-גולש בקר תימני )שווי  ♦ 
 אצבעות עוף שומשום ברוטב אסיאתי  ♦ 
 )סיני עוף מוקפץ )מתקתק  ♦ 
 נתחי עוף מוקפצים בסגנון תאילנדי  ♦ 
 חזה עוף על הגריל בזיגוג רוטב מתקתק  ♦ 
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 נתחי עוף מוקפצים פיקנטי  ♦ 
 קציצות בקר ברוטב ביתי  ♦ 
 קציצות עוף ברוטב עגבניות ופלפלים  ♦ 
 כבד מוקפץ עם בצל  ♦ 
 שווארמה עוף  ♦ 
 מעורב ירושלמי  ♦ 

 
 

 דגים
 

 פילה מושט ברוטב מזרחי  ♦ 
 נסיכת הנילוס במלית פסטו  ♦ 
 נסיכת הנילוס ברוטב חריימה  ♦ 
 סלמון בעשבי תיבול  ♦ 
 סלמון בפסטו עטוף בצק עלים  ♦ 
 פילה סלמון ברוטב מרוקאי  ♦ 
 דג סול מטוגן  ♦ 
 קציצות דג ברוטב עגבניות  ♦ 
 קציצות דג מטוגנות  ♦ 
 גפילטע פיש  ♦ 

 

 
 

 תתוספו
 

 אורז לבן מאודה  ♦ 
 אורז, בקר, כבש וגזר -אורז אושפלו   ♦ 
 אורז גזר וצימוקים  ♦ 
 פירות יבשים ברוטב יין ותפוז – טנזיה  ♦ 

 אפונה וגזר ברוטב מזרחי  ♦ 
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 אפונה וארטישוק ברוטב מרוקאי  ♦ 
 רטישוק ופטריות בלימוןא  ♦ 
 שעועית ירוקה ופלפלים מוקפצים  ♦ 
 שעועית ירוקה ברוטב פיקנטי  ♦ 
 תפו"א פרוס ברוטב בצל  ♦ 
 תפו"א זעיר בשום ופפריקה  ♦ 
 תפו"א סירות פיקנטי  ♦ 
 בטטה  ♦ 
 זיתים מרוקאים  ♦ 
 ירקות קלויים אנטיפסטי  ♦ 
 לי מוקפצים עם קשיופרחי ברוקו  ♦ 
 קוסקוס  ♦ 
 מרק ירקות לקוסקוס  ♦ 
 נודלס וירקות מוקפצים  ♦ 

 

 
 

 ממולאים, מאפים ומטוגנים
 

 בורקס תפו"א ברוטב פטריות  ♦ 
 מאפה במלית בשר מרוקאי  ♦ 
 מאפה במלית לקט ירקות  ♦ 
 רפאלך עם בצל מטוגןק  ♦ 
 טורטיה במלית בשר  ♦ 
 צ'יבורקי  ♦ 
 פסטלים  ♦ 
 סיגרים  ♦ 
 קובה בשר  ♦ 
 אגרול ירקות  ♦ 
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 פשטידת ירקות  ♦ 
 פשטידת תפו"א  ♦ 
 קיגל ירושלמי  ♦ 
 פלפל ממולא  ♦ 
 כרוב ממולא  ♦ 
 קישוא ממולא  ♦ 
 ארטישוק ממולא  ♦ 
 בצל, תפו"א, בטטה –מולאים מיוחדים מ  ♦ 
 מוסקה  ♦ 
 מפרום  ♦ 


