
 

 

 

 

 על  השולחן
 

 

חיטה מלאה, דגנים,    -מיני ביס בטעמים לחמי מחמצת בטעמים / ממגוון הלחמים החמים באפיה מקומית, 
 . קצח, שומשום, זרעי בריאות ועוד / לחם בנט אפוי על אבן שמוט / פרנה מרוקאית / פוקצ'ת חלוקי נחל

 

 לבחירה  7ממבחר סלטי הבית 

 

גרגרי חומוס   -חומוס, עם טחינה אתיופית אותנטית ושמן זית. מוגש עם 'מסבחה'  -סלט חומוס   .1
 חמימים, רכים ונימוחים, בארומה ים תיכונית ופטרוזיליה. 

 
סלט עלים חי של כוסברה, פטרוזיליה, סלרי ובצל ירוק, בשילוב חמוציות, בוטנים   –סלט עשבי תיבול  .2

אופציה(. מתובלים בתיבול קלאסי עם נגיעות סויה   –)פירות העונה מטוגנים ואגוזי קשיו קלויים.
 לאדם(  ₪         ושמן שומשום. )תוספת 

 
, נודלס קריספי, שקדים פרוסים ושומשום לבן מטוגנים, טבעות  קצוץ דק כרוב לבן  –סלט כרוב נודלס  .3

 בצל ירוק וחמוציות. בויניגרט חומץ תפוחים. 
 

עם עשבי תיבול קצוצים דק, גרעיני חמניה, שומשום קלוי וזרעי קצח  כרוב סגול   –סלט כרוב סיני  .4
 בתיבול אסייתי מתקתק. 

 
 . סלט כרוב וגזר קלאסי, מגורדים דק דק, עם מיונז, חרדל ועירית/בצל ירוק  קצוצ/ה –קולסלאו סלט  .5

 
ודלורית, עם עלי  מקלוני ירקות שורש גזר, קולורבי, סלק, דלעת   –סלט קולסלאו שורשים אסייתי   .6

 נענע וטבעות צ'ילי אדום בויניגרט בוטנים וטריאקי. 
 

קוביות בטטה אפויות בתנור לוהט, פטריות שמפניון, חמוציות ובצל ירוק. בסילאן   –סלט בטטה  .7
 ותיבול קלאסי.  

 
קוביות מפלפלים צבעוניים צלויים   חצילים קלויים על האש קצוצים גס,   –קרפצ'ו חצילים סלט  .8

 עגבניות.  ירוק כתוש וזרעיפלפל  ילוף טחינה גולמית יה קצוצה. בזופטרוזיל
 

ושות, קרם  טריות כת  סלסת עגבניות חציל צרוב על הגריל, מוגש עם פילה –סלט חצילים 'באבא גנוש'  .9
 . פל ירוק חריף ופטרוזיליה קצוצהפריכות, עגבניות, פלקוביות זוקיני   –לבנונית סלסה טחינה לבנה ו

 
עשבי הרים  עם מרינדת  לופים, צלויות בתנור לוהט. אצבעות מחצילים ק –יל סלט אצבעות חצ  .10

 חינה לבנה ופתיתי קדאיף ט קרם  ם שבור ולימון. מוגשות עלירוקים, שו
 

 קוביות חציל מטוגנות, עם צ'ימצ'ורי פלפלים, מחית עגבניות, ועשבי תיבול.  –סלט חצילים  קלאסי  .11
 



 עם טחינה/מיונז ומיקס תבלינים. חצילים קלויים קצוצים דק,   –סלט חציל במיונז/בטחינה   .12
 

 ממרח חצילים בטעם כבד עם המון בצל מקורמל,   –סלט חציל בטעם כבד  .13
 

מיקס פלפלים צבעוניים, פטריות שמפניון, גפרורי בצל סגול ורצועות גזר, מוקפצים   –סלט נודלס  .14
שומשמין, עם אטריות נודלס מבושלות בציר ארומטי, בוטנים מלוחים ועלי  בצ'ילי מתוק ושמן 

 כוסברה קצוצים. 
 

שמיר קצוצים, בלימון  , עלי חי ובצל סגול טרי  גזרשחורים מבושלים, קוביות  עדשים –סלט עדשים  .15
 .וזעתר

 
 בצל סגול. קוביות עגבניות טריות, עם פלפל צ'ילי ירוק חריף, שום טרי ו –סלט עצבני  .16

 
  .וצנובר קלוי במחית פסטו, שמן זית  קלמטה וצנונית בר. , זיתי גבניות שריעמיקס  –לט שרי ס .17

 לאדם(  ₪        )תוספת
 

  מוקפצים בסויהשעועית,  גזר, בצל סגול, פלפלים צבעונים וזוקיני  אטריות –סלט אטריות שעועית  .18
   גרוסים.נים ום, עם בצל ירוק, נבטי חמניה ובוטכהה ושמן שומש

 
 פלחי סלק ותפוחי עץ, סלרי ואגוזי מלך מטוגנים/קלויים, בתיבול מזרח ומערב.  –סלט פלחי סלק  .19

 
קלויים, בתיבול  שקדים  לבנה בתערובת עשבי תיבול וחמוציות עםקינואה אדומה ו    –סלט קינואה  .20

   אותנטי.
 

 וצימוקים בלימון ושמן זית.  סולת תפוחה עם המון עשבי תיבול, ירקות גינה  –סלט טאבולה לבנונית  .21
 

צ'ילי  ים בתנור על מצע מלח גס, בצל ירוק, בוטנים מלוחים, במיץ לימון צלוי  קוביות סלק  –סלט סלק  .22
 מתוק וחריף. 

 
  , ברוטב  מקורמל בצל     במחבת לוהט עם מוקפצות טריות  פטריות שמפניון ופורטובלו  –סלט פטריות  .23

 לאדם(  ₪        נבטים, בצל ירוק וסוכריות שקדים. )תוספת, מוגשות עם מיקס מקוריאסייתי 
 

ם מתוקים וחריפים, קלויים בתנור, עלי כוסברה ושום פרוס, במיץ  פלפליאצבעות  –קולור' -'טרי סלט .24
 ₪ לאדם(            )תוספת .לימון וחומץ בלסמי

 
פרוסות לימון  ם שו טבעות עםשמן זרעי ענבים במטוגנים, מוגשים   פלפלים חריפים –סלט חריף  .25

 . ועגבניות שרי
 

עגבניות אדומות בשלות בבישול ארוך עם שום ופלפל חריף בתיבול   –אסלית סלט מטבוחה  .26
 חריף/פיקנטי. 

 
 יבול מרוקאי אסלי. בתסלט  גזר מבושל, עם כוסברה ולימון, אריסה ושום   –סלט גזר מרוקאי  .27

 
 גזר דקיקים, לימון טרי וכבוש, פלפל חריף, שום פרוס וכוסברה.   מקלוני  –סלט גזר חריף  .28

 
פלטת ירקות אקסלוסיבית, גזר, פלפלים בצבעים, מלפפון, שרי, צנונית בר,   –קורדיטה  'רק בריאות'  .29

 תירס גמדי ולבבות דקל. 
 

פוני  מיקס זיתים ירוקים ושחורים, קלמטה וטסוס, פלפלוני שיפקה חריפים ומלפ –קוקטייל חמוצים  .30
   ₪ לאדם(         )תוספת ברוזמרין ושמן זית. קורנישון 

 



סלט שוק, סלט כפרי של עגבניות שרי, פלפלים, בצל סגול, צנונית, בייבי מלפפון ובצל ירוק בחיתוך גס,   .31

 בתיבול קלאסי. 

 

 מנות ביניים דגים

 

 לבחירה  1

 בשום וטימין לימוני על מצע ראגו ירקות שורש בלווי סלסה עגבניות.  פילה אמנון ❖

 וקולי גמבה צהובה. באיולי עגבניות על מצע סלט עדשים שחורים  פילה אמנון  ❖

פיקנטי בארומת תבלינים אסלית, עם רוטב חריימה  ₪ לאדם(         פילה אמנון/סלמון )בתוספת תשלום ❖

 ירוקים. אותנטית, גרגרי חומוס ועשבים 

 בקרמל מיסו ורוטב טריאקי על פירה רוקט בקראנצ' שומשום. פילה סלמון  ❖

ועשבי הרים לצד קרם חציל שרוף.  אפוי בתנור, על מצע ניוקי אולי אוליו, ירקות גינה   פילה סלמון ❖

 ₪ לאדם. מומלץ!          תוספת

ועגבניות מיובשות על ראגו ירקות  מרוח באיולי לימונים כבושים ובציפוי ברוסקטת פנקו   פילה בורי ❖

 ₪ לאדם.          תוספת גבניות. ותפ"א בצ'ילי עם סלסת ע

אופציה למצע קרם  ₪ לאדם.           תוספת  -אפוי על מצע אורז אסיאתי בלווי סלסת קלמטה   פילה דניס ❖

 . ₪ לאדם         תוספת –ארטישוק ירושלמי וירקות גשם צבעוניות 

 

 

 מנות ביניים בשרים 

 לבחירה  1

מגולגלים במילוי בשר עגל מובחר ובציפוי קראנצ', על מצע טחינה גלילית וסלט עלים פרש.  עלי טורטיה  ❖
 מומלץ! 

משוכלים במילוי בשר עגל מובחר ובציפוי קראנצ', על קרם שורשים לבנים ואריסה, עם  עלי טורטיה  ❖

 בצל סגול מקורמל. 

בנה, מוגש בליווי סלט עלים  בתיבול שווארמה, קרם טחינה ל  נתחוני עגל ובצל מקורמל  – שווארמה בקר ❖

 ₪ לאדם.        בתוספת.  קיצי

  בליווי סלסת אגסים ומרטיני. קדאיף, מוגש על קרם זוקיני על האשבשר עגל מובחר ו   -כנאפה עגל  ❖

 ₪ לאדם.         בתוספת

, רוטב בלסמי  וסוכר דמררה על משחת טריאקימלח ים אטלנטי עוף צלוי, בכבד פטריות ממולאות    ❖

 .₪ לאדם        תוספתב. וברוקוליהדרים 

 



 

 

 

 ן עם המנה העיקרית למרכז שולח ותהמוגש תוספות

 לבחירה  3

, עגבניות שרי, מקלוני גזר, רצועות בצל סגול ובוטנים מלוחים, ברוטב  עלים ירוקים –סלט עלי גינה  ❖

 ₪ לאדם.         בתוספת ויניגרט בלסמי ובעיטור אטריות זכוכית מטוגנות. 

עלי אנדיב לבן, חסה קיסרית ועלי סלנובה, עם תפוחי עץ, אגסים ופירות העונה, ברוטב   –סלט אנדיב  ❖

 ₪ לאדם.        בתוספת  ויניגרט לימון עדין ובעיטור פקאן מסוכר.

בויניגרט  ורוקט, שרי בצבעים, קרעי תפו"א שרופים ושעועית עדינה, אייסברג עלי בייבי  –סלט פלרמו  ❖

 מומלץ!  חרדל ושבבי גרנולה.

 יסמין קלאסי. אורז לבן   ❖

 פרסי בשום ושמיר. אורז ירוק  ❖

 עם שום קונפי, עגבניות מיובשות וזרעי קצח. אורז פראי  ❖

 מוקפצת בשום, טריאקי ושומשום קלוי. שעועית ירוקה  ❖

שומר )בעונה(  בצל, גזר, בטטה פלפלים בצבעים קישואים, פטריות, סלרי,  –צלויים בתנור ירקות שורש  ❖

 ₪ לאדם.        בתוספתושעועית ירוקה בשמן זית ומלח גס.  

 בתערובת תבלינים מבושמים.  תפוח אדמה ובטטה מושחמים בתנורקרה  ❖

 י קלמטה ועלי בזיל. עגבניות לחות, בצל סגול מושחם, זית טוסקני צלויים עם קראנצ' תפו"א   ❖

 קראנצ' בליווי טבעות כרישה ופטריות טריות, שום שלם וגרגרי כוסברה. פלחי תפו"א  ❖

 ננסי, שיני שום, טימין ומלח גבישי. בייבי תפו"א   ❖

 

 

 מנות עיקריות בעלי כנף 

 

 לבחירה  1

 לימונית עם סילאן ועשבי הרים. פרגית  ❖

 ושום. במרינדה פיקנטית עם אריסה פרגית ספרדית   ❖

 עם ארומת תבלינים מושלמת שכולם אוהבים.פרגית מזרחית  ❖

 וינאי בציפוי פרורים זהובים ושומשום. עוף   שניצל ❖

 מושלם בניחוח ביתי לאניני טעם כרע עוף  ❖

 עוף על הפלנצה עם ירקות מושחמים בתנור שיפודי חזה  ❖

  



 

 מנות עיקריות בשרים 

 לבחירה  1

 במרינדת תאנים ומרלו, בהגשה קלאסית של פטריות ובצל.  צלי בקר ❖

   ₪ לאדם.        בתוספתבבישול איטי עם ירקות שורש רוזמרין ופלפל שאטה.  אסאדו עגל  ❖

 ₪ לאדם.        בתוספתטלה בטימין ודבש עם גרגרי חרדל. סטייק צוואר  ❖

 ₪ לאדם.         בתוספתבניחוח איטלקי אותנטי, עם עגבניות ופירות יבשים. אוסובוקו עגל  ❖

 ₪ לאדם.         בתוספתיחידות למנה   2פרימיום על אש גלויה צלעות טלה  ❖

₪          בתוספתמשויש ומיושן, צלוי במקום 'א לה מינוט' בחמאת שום ושומן כבש סטייק אנטריקוט  ❖

 לאדם.

 

 

 תשלום אופציות בתוספת 

 

 אנשים.        ₪ לאדם, מינימום       קבלת פנים בסיסית בתוספת 

 

 מבחר מטוגנים חמים ופריכים בטעמים: 

 קובה בשרי  •

 סיגרים  •

 פסטלים •

 שניצלונים •

 כנפיים בצ'ילי ושומשום  •

 ₪ לאדם לעמדה.         קבלת פנים פרימיום בהגשה פרונטלית תוספת

 מקסיקנית

המגולגלת לעיני האורחים, במילוי צ'ילי קון קרני וירקות צלויים לצד סלסת  טורטייה מקסיקנית חמה  
 עגבניות פיקנטית, ממרח גוואקמולי וטחינה ירוקה. 

 טעימה פרסית 

 נזיד חורשט ירוק מוגש עם אורז פרסי לבן. כופתאות גונדי אווריריות מוגשות במרק צח.  –חורמה סבזי 

 טעימה מרוקאית 



תבשיל בשר ראש עם חומוס, מצע סולת תפוחה לצד מרק ירקות   או  אותנטיות ברוטב פיקנטי, קציצות דגים 
 מסורתי ובלווי סלט סלק וסלט משוויה. 

 עמדת שווארמה 

סיך שווארמה פרגית ושומן כבש עסיסית במיקס תבלינים סודי, טחינה ישראלית אסלית, פלפל חלפניו, מיני  
בישה ביתית, סלט ישראלי קצוץ דק, סלט כרוב לבן ופטרוזיליה, בלווי  שיפקונית, בייבי קורנישון, חמוצים בכ 

 פיתות לוהטות מהתנור. 

 עמדת באן סיני 

עסיסיים והמון בצל מקורמל. לצד סלט עגבניות עצבני, איולי דבש   עגלנתחי לחמניות באן מאודות, במילוי  
 וסויה, טחינה לבנה וממרח צ'יפוטלה. 

 עמדת פיש & צ'יפס 

לבן בציפוי פריך, מוגש לצד פוטטוס תפו"א מושחמים, מוגש לצד רוטבי איולי: קארי ולימונים,   נתחוני דג ים
 צ'ילי, קונפי שום ושומשום. 

 עמדת קונוסים

רצועות חזה עוף במשרת שום וקורנית הרים צלויים על הגריל, מוגש בלווי סלט ירקות שורש הכולל גזר, סלק,  
 ט תפוחים, לצד טחינה סגולה ופצפוצי לחם הבית. צנונית, קולרבי וזרעי תבלין בויניגר

 עמדה קריבית 

פלפלים בצבעים, דלעת, בצל סגול ושעועית ירוקה. בלווי    -סטייק פרגית בקיצוץ פרונטלי, לצד ירקות קלויים 
 אורז פראי ורוטב חלב קוקוס וקארי. 

 עמדת טוויסט קבב 

וחים, עם טחינה כתומה ושערות קדאיף, לצד סלט  מיני קבב טלה מוגש על מצע קרם חצילים וגרגרי חומוס נימ 
 פטוש ושמן ירוק. 

 עמדת 'מר עולם' 

 שיפוד פרגית מעושנת במרינדת בר בי קיו, מוגש על מיני פרנה קלויה לצד טחינה לבנה וסלט גפרורים.  

 עמדת אל גאוצ'ו 

ה לבנה ודוקסל בן  נתחי שפונדרה עסיסיים בצליית לילה, בחיתוך פרונטלי לעיני האורחים, על מצע טחינ
 גוריון, לצד צ'ימיצ'ורי עשבים ופלפל כתוש.  

 ₪ לאדם         תוספת סושי בר

 מגוון קומבינציות סושי צמחוני ודגים טריים, מאקי ואינסייד אאוט, מוגש בלווי ג'ינג'ר כבוש, ואסאבי וסויה. 

 ת )או טאבון פרונטלי בתוספת        ₪ לאדם( עמדה טבעוני



בטעמים, נטורל / זיתים / פטריות /  עגבניה / פלפל חריף, דקיקות וטבעוניות. מגוון ירקות  מבחר פיצות 
צלויים לאנטי פסטי במרינדת עשבי תבלין. בייבי ירקות טריים ומזמינים לצד טחינה גולמית, דבש תמרים  

 וויניגרט חרדל. 

 

 

 

 אנשים.        מינימוםלעמדה. ₪ לאדם         טאפאס בר בתוספת –מנות משמחים 

 

 מבחר מטוגנים חמים ופריכים בטעמים: 

 קובה בשרי  •

 סיגרים  •

 פסטלים •

 כדורי פלאפל עם טחינה גלילית  •

 חומוס בשר לצד פיתות טריות, סלט ישראלי וטחינה לבנה. 

 כנפיים עוף פיקנטי מוקפצים בצ'ילי ושומשום, 

 אצבעות ירקות חתוכים עם מתבלים קלאסיים, וירקות בנוסח אנטי פסטי צלויים בתנור.   –עמדת בריאות 

 מגוון ממולאים ברוטב עגבניות קלאסי.  –ניחוחות הבית 

העמדה הקלאסית של הקוגלים המסורתיים והאותנטיים עם חמין פרווה )אופציה לבשרית   –העמדה היהודית 
 בתוספת תשלום( כמיטב במסורת.  


