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ב˘רים„‚יםסלטים

˜ינוחים

˘ם: 

טלפון ניי„:

הזמנה ל˙‡ריך:

יע„ למ˘לוח:

הערו˙:

˙וספו˙

˘ונו˙

הרינ‚ ניחוחו˙ יהו„ים

‚זר חי פי˜נטי

‚זר עם ‡ננס

„יפ ע‚בניו˙- ‡מרי˜‡י

וול„ורף

זי˙ים במיונז

זי˙ים בפטריו˙

חומוס

חומוס עם חריף

חˆיל ברוטב ע‚בניו˙

חˆיל סיני

חˆילים בטעם כב„

חˆילים במיונז

חˆילים מטו‚נים

חריין (חזר˙) (˜' 150 מ״ל)       

טונה במיונז (˜' 150 מ״ל)       

טחינה

טחינה מ˙ובל˙

סלמון ר‚יל  
סלמון פי˜נטי 

 ̃ סלמון חמוı מ˙ו
סלמון יר˜ו˙ וע˘בי ˙יבול

סלמון בטרי‡˜י
סלמון חר„ל ו„ב˘ 

עוף הונ‚רי ב˙נור
עוף ברוטב ˆילי 

עוף ברוטב „ב˘  
˘ניˆל

חזה ביר˜ו˙
חזה עוף ממול‡

פרוס˙ רול„ה עוף
פרוס˙ רול„ה הו„ו

פר‚י˙ במבחר ס‚נונו˙ (˘מיני˙)
ˆלי ב˜ר (5) (כ-150 ‚רם)

₪26
₪26
₪26
₪25
₪25
₪25
₪18
₪20
₪14
₪46

פירו˙ מרוס˜
‡ננס עם ‚'לי

ı'פירו˙ מרוס˜ ברי
˙פוחים מבו˘לים

סלט פירו˙ חי

מו˘ט עם ע˘בי ˙יבול

מו˘ט פי˜נטי עם חומוס 

פרוס˙ ‚עפילטע  פי˘

פרוס˙ ‚עפילטע וויט פי˘

˜רפיון ממול‡'

˜ˆיˆו˙ ‚עפילטע

לחמנייה ˜˘ר
חלה ˜טנה
חלה ‚„ולה

סיר ח„ פעמי ˜טן
סיר ח„ פעמי בינוני

כב„ ˜ˆוı (˜' 150 מ״ל)
כב„ ˜ˆוı ( ˜' 250 מ״ל)

כב„ עם בˆל (˜' 250 מ״ל)
מר˜ עוף (˜' 1 ליטר)

חמין ב˜ר ו˜י˘˜ע (ט˘ולנט) (˜' 1 ליטר)
‡יטריו˙ (ל‡˜˘ן) למר˜

˜ניי„ל‡ך למר˜
‡רבעס (‚ר‚ירי חומוס)

בובעס
ביˆים עם בˆל (˜' ˘ל 250 מ"ל)

‚‡לע  מב˜ר (˜' ˘ל 150 מ״ל)
˜ו‚ל ˙פו"‡ ב˙בני˙

˜ו‚ל ‡יטריו˙ ב˙בני˙
ıו‚ל ˙פוחי ע˜

הרינ‚ חמוı מ˙ו˜ 
הרינ‚ עם יר˜ו˙

יענ˜יס הרינ‚ (מ˙ו˜)
˘מ‡לı הרינ‚ 

 ₪  17
  ₪ 28
  ₪ 32 
 ₪ 25
 ₪ 55 
₪ 8

 ₪ 15 
 ₪ 10 
 ₪ 12 
  ₪ 12 
 ₪ 18 
 ₪ 22 
 ₪ 22
₪ 22 

₪ 3
₪ 10

 ₪ 16
  ₪ 9
  ₪ 12

₪ 8

₪ 9

₪ 17

₪ 10

נ‡ לסמן לפי יחי„ו˙12 ₪ ל˜ופסה ˘ל 250 מ״ל

יר˜ו˙ כבו˘ים

ıכרוב ב˙חמי

כרוב ו‚זר במיונז 

כרוב ס‚ול במיונז

כרוב עם חמוˆיו˙

מטבוחה

מטבל ‚‡'לופניו (˜' 150 מ״ל)       

ıמלפפון ויר˜ו˙ ב˙חמי

מלפפון עם בˆל

סלט ע‚בניו˙ - ‡רבי˘ע

פלפלים כבו˘ים

˜וביו˙ סל˜

רוטב פיˆה (˜' 150 מ״ל) 

˙ירס במיונז

˙פו"‡ במיונז

סלט עלים ‚„ול - 22 &

סלמון -  26 ₪ למנה

„‚ מו˘ט 20 ₪ למנה

‚עפילטע פי˘

₪ 12
₪ 12
₪ 12

₪ 12
₪ 15

₪ 12
₪ 12

(˜' = ˜ופסה)  כל המחירים הם לפי מחיר ל˜ופסה, 15 ₪ ל- 1/2 ליטר
ול‡ לפי מ˘˜ל.

˜ופסה ˘ל 250 מ״ל

מוס ˘ו˜ל„ ˘כבו˙
סופלה (עו‚˙ ˘ו˜ול„)

 (ל‡ ˙מי„ במל‡י)˜ינוחים לפי יחי„ו˙

פערפל ב˙נור
פ˙י˙ים

ˆימעס- ‚זר עם ˘זיפים ו‡ננס
יר˜ו˙ מו˜פˆים

˜וביו˙ ˙פו"‡ ‡פויים
‡ורז ˆהוב עם יר˜ו˙

‡ורז לבן
פרוסו˙ בטטה ו˙פו"‡

˘עועי˙ ירו˜ה
פלפל ממול‡- 10 ₪ ליחי„ה

ל׳ˆו ˜י˘ו‡ים
יר˜ו˙ ‡נטיפסטי

כל ההרינ‚ - 22 ₪ ל˜ופסה ˘ל 250 מ"ל

ˆפ˙ער הרינ‚ (פי˜נטי)
הרינ‚ ‚‡לפניו (חריף)
הרינ‚ עם חר„ל   

הרינ‚ לבן עם מיונז

סיר ח„ פעמי ענ˜
‚ביע ל˜י„ו˘ 

מיı ענבים ר‚יל 
מיı ענבים ˜„ם

 ₪ 16
 ₪ 5
 ₪ 16
 ₪ 19

עלו˙ הכנ˙ הזמנה: ע„ הזמנה ˘ל 1000 ˘"ח - 20 ˘"ח‘ מעל הזמנה ˘ל 
1000 ˘"ח - 40 ˘"ח

ההזמנו˙ ל˘ב˙ מ˙פריט זה הן ע„ ל˘עה 19:00 ביום חמי˘י. 
המחירים ב˙פריט זה הם להזמנה מר‡˘ בלב„. 

בימי חמי˘י ו˘י˘י ני˙ן ל˜נו˙ ‡˙ כל המוˆרים בירי„ ‡וכל מוכן ל˘ב˙. 
המחיר ‡ינו כולל מ˘לוח. מחיר המ˘לוח ˙לוי ביע„ ובזמינו˙. 

ה˙˘לום ב˘ע˙ ההזמנה 
ל‡ י˙˜בלו ביטולים ו˘ינויים ל‡חר ה˘עה 19:00 בערב ביום חמי˘י 

˙פריט הזמנ˙
פריטים ל˘ב˙


