Fish & Seafood

STARTERS
פוקצ’ה

...34...

ושלושה מזטים משתנים

ארטישוק
א-לה-רומנה

...30...

צלוי בגריל ,לאבנה וזעתר

חציל סביח

...34...

חציל אש ,טחינה ,עשבי
תיבול ,עגבניות צלויות וביצה
קשה

כרובית בציפוי פריך
על טחינה ,סילאן וצ’ילי

...44...

פפאיה ,אבוקדו ,צ’ילי,
כוסברה ופרי העונה

שרימפס

על סטייק חציל ,יוגורט עיזים וסלסת עגבניות פיקנטית

בחמאת אוזו ועגבניות  /שמן
זית כתית מעולה

מחבת ירקות שוק

...40...

שווארמה דג-ים

...44...

חומוס ביתי ,סחוג ושום קונפי

...45...

...65...

...34...
...43...

עגבניות שרי צבעוניים ,מוצרלה טרייה ,בצל סגול ,לחם קלוי ,בזיליקום
ובלסמי
...44...

עם עדשים שחורות ומש

...45...

טחינת קישואים ,נבטי חמניה ,שעועית מש,
סלט בדרך לאושר

סלט סלק ואייסברג

גבינת סנט מור ,שעועית ירוקה ואגוזי מלך

...82...

על טורטליני תרד וריקוטה ברוטב רוזה

פילה סלמון

...83...

פילה מוסר-ים

...93...

על תבשיל עלים ירוקים ועדשים שחורות ,סלסת עגבניות זיתים
...104...

לברק שלם

...107...

בגריל וירקות קלויים

SUN-THU 12:30 - 21:30

משבעה סוגי ירקות

לביבות חומוס “בדרך לאושר”

שעועית ירוקה ,לימונים כבושים ופלפל ירוק חריף

פילה לוקוס

Salads

סלט ירקות גינה קצוצים

חריימה מוסר-ים במחבת

...73...

בקארי אדום וחלב קוקוס לצד אורז לבן

טלפון להזמנות03 5469777 :
אזורי החלוקה מוגבלים  -מחירי המנות עשויים להשתנות מעת לעת

סלט קפרזה ואנשובי

על בריוש קלוי בקרם בוואריה בלו וחלמון ביצה

על סלט כרוב רענן ויוגורט צאן

סלמון מעושן ,הרינג כבוש,
איקרה ,סרדין קזבלנקה בשמן
זית

סלט ישראלי קצוץ דק

...65...

פילה דניס צרוב

בתבליני מזרח ,לחוח ,בצל
סגול גריל ,פולי סויה ,פלפל
חריף וצזיקי

צלחת דייגים

קלמרי יפואי

...46...

קרוק פירות-ים

סלט עגבניות כוסברה פיקנטי
ויוגורט צאן

ירקות העונה אפוים בתנור אבן
עם טחינת ושום קונפי
...37...

סביצ’ה דג ים

קלמרי סגול פלנצ’ה

...44...

מחבת קציצות דגים

...62...

...45...

Pasta
אלי אוליו פרובאנס

Meat
...62...

ברוקולי ,שום ,פטריות ,זיתים
מרוקאים בשמן זית ,עשבי
תיבול ,גבינת עיזים ושקדים

לינגוויני פירות-ים
בקרם רוזה צ’יפוטלה

שניצל הבית

בציפוי פריך וצ'יפס

חזה עוף

...89...

...64...
...64...

חזה עוף במרינדת אריסה
ולימונים כבושים על מצע של
כוסמת

המבורגר "יוליה"

( 240גר’) בלחמנייה וירקות
בתוספת צ'יפס

...69...

Side Dishes
אורז לבן מאודה

...16...

צ'יפס

...20...

סלט ירוק קטן

...20...

קרעי תפו”א

...20...

כוסמת

...20...

Activity Days
SUN-THU 12:30 - 21:30
זמן משלוח עד  60דק’
טלפון להזמנות03 5469777 :

home-made SWEETs
עוגת גבינה אפויה

...31...

מלבי ביתי

...27...

טארטלט שוקלד

...37...

Cold beverages
מי טוניק/ג'ינג'ר אייל/ביטר למון

...11...

קוקה-קולה/פפסי מקס 7/אפ/דיאט  7אפ/אייס תה/בירה מאלט

...12...

פרייה/מים מינרלים

...11...

סן פלגרינו/אקווה פנה ( 750מ"ל)

...24...

בדואה/אוויאן ( 750מ"ל)

...32...

BEERS
היינקן

...24...

קורונה

...27...

אלכסנדר גרין – מבשלת בוטיק ישראלית

...31...

תפריט משלוחים

