PIZZA

Margherita

59

House pizza

68

:פיצות
מרגריטה

Tomato sauce, basil and mozzarella cheese / Extra Topping 7 Nis

Beyond burger

ביונד בורגר

68

Tomato sauce, coriander pesto, sun-dried tomatoes, kalamata
olives, basil and mozzarella and parmesan cheeses

 מלפפון חמוץ בלחמניית בורגר מקמח לבן, חסה,הבורגר מוגש עם עגבנייה

Spicy Sicilian

The burger is served with Tomato, lettuce, pickles in a burger white ﬂour roll

Tomato sauce, anchovies, red onion, Kalamata olives,
chili, sliced tomato, fresh mozzarella cheese and basil

Side Dishes | תוספות לצד הבורגר
Leave salad - 12 -  | סלט עליםSweet potato fries - 21 -  | צ'יפס בטטהFries - 15 - צ'יפס

OREGANATO
"Oreganato"

Stir-fried zucchini, crispy walnuts and croutons over
a salad of tomatoes, onions, mint, basil and Bulgarian cheese

Sweet potato

Golden sweet potato, crispy walnuts and croutons on top
of a salad of baby leaves, tomatoes, cucumbers, mushrooms
and Bulgarian cheese

Mushroom

69

Stir-fried Portobello, champignon and wild mushrooms,sunﬂower
seeds, sesame, cashews and croutons over a salad of lettuce,
peppers, cherry tomatoes, green onion and Bulgarian cheese

Asian

69

Pepper strips stir-fried in soy sauce, sunﬂower seeds, toasted
sesame and croutons over a salad of lettuce, baby leaves, tomatoes,
cucumbers, mushrooms, and Bulgarian cheese

SALADS
Caesar

58

Quinoa and roasted cauliﬂower

62

hearts of romaine lettuce, cherry tomatoes, parmesan
cheese and homemade croutons with Caesar dressing

Organic red and white quinoa, roasted cauliﬂower,
lettuce, green onion, walnuts, celery, dried cranberries,
red onion, raw tahini and date honey (silan)

Haloumi

Crispy Haloumi cheese and pine nuts with
arugula leaves, cherry tomatoes, cucumbers,
champignon mushrooms, red onion and roasted peppers

Greek

Cucumbers, tomatoes, peppers, red onion,
crispy lettuce, Bulgarian cheese, kalamata
olives, fresh oregano, za'atar, lemon and olive oil

Jerusalem

White tahini, warm whole chickpeas and
hard-boiled egg on tomatoes, cucumbers, red onion,
parsley with olive oil on a sumac-toasted bagel

Tomato sauce, Portobello mushrooms, champignon
mushrooms, roasted peppers, basil and mozzarella cheese

: אורגנטו

""האורגנטו

,רצועות זוקיני מוקפצות עם אגוזים פריכים וקרוטונים
 ריחן וגבינה בולגרית, נענע, בצל,על סלט עגבנייה

69
69

Fungi

אורגנטו בטטה

רצועות בטטה מוקפצות עם אגוזים פריכים
, עלים צעירים,וקרוטונים על סלט חסה
 פטריות וגבינה בולגרית, מלפפון,עגבניות

אורגנטו פטריות

 שמפיניון ויער מוקפצות עם,פטריות פורטובולו
, קשיו וקרוטונים על סלט חסה, שומשום,גרעיני חמנייה
 בצל ירוק וגבינה בולגרית, עגבניות שרי,פלפלים

אורגנטו אסייאתי

,רצועות פלפלים מוקפצות בסויה עם גרעיני חמנייה
 עלים, על סלט חסה,שומשום קלוי וקרוטונים
 פטריות וגבינה בולגרית, מלפפון, עגבנייה,צעירים

64

54

56

: סלטים
קיסר

up to age 12 - עד גיל

Tomato sauce, eggplant, fresh tomatoes, red onion,
mozzarella cheese, Bulgarian cheese, chili and parsley

רביולי בטטה
Sweet Potato
Ravioli

PASTA
Tomato

Tomato, basil, and olive oil

יווני

, בצל סגול, פלפלים, עגבניות,מלפפונים
, אורגנו טרי, זיתי קלמטה, גבינה בולגרית,חסה
 לימון ושמן זית,זעתר

ירושלמי

 גרגירי חומוס וביצה קשה,טחינה לבנה
, פטרוזיליה, בצל סגול, מלפפונים,על עגבניות
שמן זית עם בייגל קלוי בסומאק

/  פיש אנד צ'יפס/ פיצה
(פסטה )ספגטי או פנה
 כדור גלידה+  מיץ+

Pay attention: the restaurant environment contains all types of allergens |  סביבת העבודה במסעדה מכילה אלרגנים מכל הסוגים:שימו לב

סיציליאנית חריפה

, זיתי קלמטה, בצל סגול, אנשובי,רוטב עגבניות
 מוצרלה טרייה ובזיליקום, פרוסות עגבנייה,צ'ילי

68

פונגי

, פטריות שמפיניון, פטריות פורטובלו,רוטב עגבניות
 בזיליקום ומוצרלה,פלפל קלוי

66

ים תיכונית

, בצל סגול, עגבניות טריות, חצילים,רוטב עגבניות
 צ'ילי ופטרוזיליה, גבינה בולגרית,מוצרלה
 פנה חיטה מלאה/  פנה/  פפרדלה/  פטוצ'יני/ ספגטי

Salsa rosa

Cream and tomato sauce

69

66

72

Cream & mushrooms 66
Cream & Salmon

Cream & parmesan
Neapolitan Aglio olio
Seared artichoke

Spaghetti / Fettuccine / Pappardelle / Penne
Whole wheat penne

66

74
68
66
72

גבינת חלומי פריכה וצנוברים קלויים על
, מלפפונים, עגבניות שרי,עלי תרד ורוקט
 בצל סגול ופלפלים קלויים,פטריות שמפיניון

68

:פסטה

קינואה וכרובית צלויה

חלומי

, עגבניות מיובשות, פסטו כוסברה,רוטב עגבניות
 מוצרלה ופרמז‘ן, בזיליקום,זיתי קלמטה

4 cheeses Ravioli
Ravioli mushrooms and ricotta cheese

garlic, olive oil, cherry tomatoes,
Kalamata olives, herbs, chili and pine nuts

 כרובית,קינואה אורגנית אדומה ולבנה
, חמוציות, סלרי, בצל ירוק, חסה,צלויה
 טחינה גולמית וסילאן, אגוזי מלך,בצל סגול

פיצה שלנו

 רביולי פטריות וריקוטה/  גבינות4 רביולי

 גבינת, עגבניות שרי,לבבות חסה ערבית
פרמז'ן וקרוטונים ביתיים עם רוטב קיסר

Children's Meal : ארוחת ילדים

Pizza / Fish & Chips /
Pasta (spaghetti or penne)
+ Juice + Scoop of ice cream

Mediterranean

 ש״ח7  תוספת/  בזיליקום ומוצרלה,רוטב עגבניות

Seared artichoke, cherry tomatoes, lemon and parmesan

MAIN COURSES

56
62

72
74
72
72

62
74
62
56

72

66

98

Fish and chips

68

Crispy pieces of ﬁsh with French fries, classic
tartar sauce and spicy aioli

סלסה רוזה

שמנת עגבניות

שמנת פטריות
שמנת וסלמון מעושן
שמנת פרמזן
אליו אוליו נפוליטני

, זיתי קלמטה, עגבניות שרי, שמן זית,שום
 צ'ילי וצנוברים,עשבי תיבול

ארטישוק צרוב

 לימונים ופרמז'ן, עגבניות שרי,ארטישוק צרוב

Grilled salmon ﬁlet in olive oil and sea salt
side dishes: grilled vegetables / puree

עגבניות

 בזיליקום ושמן זית,עגבניות

:גדולות

נתח סלמון צלוי בשמן זית ומלח ים
 פירה/  ירקות בגריל:תוספות לבחירה

פיש אנד צ'יפס

נתחי דג פריכים וצ'יפס עם רוטב טרטר
קלאסי ואיולי פיקנטי

Browned haloumi cheese

74

Salmon skewers

גבינת חלומי שחומה ופטריות
ברוטב יין על פירה תפוחי אדמה ובצל פריך

in teriyaki sauce
with basmati rice, green vegetables, toasted sesame and crispy onion

86

Salmon shawarma in frena bread

שיפודי סלמון ברוטב טריאקי
 שומשום קלוי ובצל פריך, ירקות ירוקים,עם אורז בסמטי

58

Mixed mushrooms in frena bread

שווארמה סלמון מוגש בלחם פרנה
, פטרוזיליה,עם עגבניות ובצל מהגריל
 מוגש עם חמוצי הבית.טחינה ואריסה

54

מעורב פטריות מוגש בלחם פרנה
 שמפיניון מוקפצות, פורטובלו,פטריות יער
 אריסה ומלפפון חמוץ, טחינה,עם בצל

and mushrooms
in wine sauce on mashed potatoes and crispy onions

with grilled tomatoes and onios, parsley,
tahini and arisa. served with home made pickles

mixed mushrooms-stir fried oyster mushrooms, champignon and
portobello with onions, tahini, arisa and a pickle

Red Shakshuka

54

Green Shakshuka

56

served with tahini and home made pickles
Spinach leaves, onion, kashkaval cheese, tomatoes
and cream Served with tahini, olives, pickles and fresh challah

שקשוקה אדומה

מוגשת עם טחינה וחמוצי הבית

שקשוקה ירוקה

 עגבניות ושמנת, גבינת קשקבל, בצל,עלי תרד
 מלפפונים חמוצים וחלה טרייה, זיתים,מוגשת עם טחינה

 ת פ ר י ט: ק פ י ת
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Family Meal : ארוחה משפחתית
Pasta: spaghetti / penne
+ salad / oreganato
+ pizza margherita
+ ﬁsh and chips *No substitutions please / *לא ניתן להחליף מנות

229

BRUNCH

: 'בראנץ

58

scrambled eggs with stir fried potato squares,

. פטריות ובצל,מקושקשת עם קוביות תפו"א
, לבנה מתובלת, חמוצי הבית,מוגש עם טחינה
, שחור/  לחם לבן, סלט ירקות שוק,חריסה
חטיף חלבה אישי

mushrooms and onions. served with tahini, home made

pickles, seasoned labane, harisa, sliced vegetables salad,
white / dark bread, halva snack

STARTERS

:קטנות

Fried cauliﬂower

48

Flame-broiled eggplant

44

with raw tahini and sweet chili

in tahini with a salsa of seasoned tomatoes, Served
with bread, olive oil, fresh tomato salsa and Atlantic salt

כרובית מטוגנת מצופה

עם טחינה גולמית וצ'ילי מתוק

with sour cream and chive dipping sauce

Crispy sweet potato pancakes

48

Sweet potato fries with spicy aioli
Potato fries

38
28

SOUPS

חציל על האש

,בטחינה וסלסת עגבניות מתובלת מוגש עם לחם
 סלסת עגבניות טריות ומלח אטלנטי,שמן זית

Leek and Bulgarian cheese patties 48
with sour cream and chive dipping sauce

 פנה/  ספגטי:פסטה
 אורגנטו/  סלט+
 פיצה מרגריטה+
 פיש אנד ציפס+

קציצות כרישה וגבינה בולגרית
עם מטבל שמנת חמוצה ועירית

לביבות בטטה פריכות

עם מטבל שמנת חמוצה ועירית
צ׳יפס בטטה עם איולי פיקנטי

צ׳יפס

:מרקים

Vegetables / onion / sweet potato 38 / 36 / 34

Tuscany Ribollita

Stew of vegetables, beans, sun-dried tomatoes, spinach

36

leaves and pesto on toasted bruschetta

TOASTED BAGEL

Yellow cheese and tomato bagel
Balagan bagel

45
54

Smoked salmon bagel

58

Bulgarian cheese, hard-boiled egg, tomato,
olive oil and sesame za'atar
cream cheese, capers and red onion

FROM THE OVEN

Focaccina olive oil and sea salt

32

Bedouin focaccia

59

served with tahini and coriander pesto

bulgarian cheese, charry tomatoes, kalamata olives,
green onions, olive oil and za'atar

Kad'e

cheese pastry, served with vegetable salad and olives

44

 בטטה/  בצל/ ירקות
ריבולטה טוסקנית

, עגבניות מיובשות, שעועית,נזיד ירקות
עלי תרד ופסטו על ברוסקטה קלויה

:בייגל טוסט

בייגל גבינה צהובה ועגבנייה
בייגל בלאגן מפנק

, שמן זית, עגבנייה, ביצה קשה,גבינה בולגרית
זעתר שומשום ופינוקים

בייגל סלמון מעושן

 צלפים ובצל סגול,גבינת שמנת

:מהתנור

פוקצ'ינה שמן זית

מוגש עם טחינה ופסטו כוסברה

פוקצ'ה בדואית

, זיתי קלמטה, עגבניות שרי,גבינה בולגרית
 שמן זית וזעתר,בצל ירוק

קאדה

 מוגש עם ירקות שוק וזיתים,מאפה גבינות כורדי

may contain traces of milk or egg

עלול להכיל שאריות מוצרים מן החי

COLD BEVERAGES

Coca Cola / Coca Cola Diet / Coca Cola Zero / Sprite
Sprite / Sprite Zero / Fanta
Fuze tea: Peach ﬂavored tea
Ferrarelle - naturally sparkling mineral water 330 / 750 ml
Neviot mineral water
Squeezed orange*/ carrot*/ orange and carrot*
Apple* / Apple and ginger* / Apple and carrot*
Lemonade / Lemon-mint
Crushed lemon - mint
Iced tea / Iced American coffee / Iced cappuccino / Iced chocolate milk
Iced coffee
Fruit shake - Water / Orange juice / Milk / Milkshake
Malty black beer
Pitcher of lemonade / Crushed lemon - mint
* Freshly squeezed

HOT BEVERAGES

Espresso / Macchiato / Turkish coffee / Café longo / Cortado
Cappuccino / Double espresso / Double Macchiato / Decaf
Instant coffee / American / Instant coffee over milk
Flavored cappuccino / Mocha / Hot chocolate
Tea / Herbal tea
Apple cider
Sahlab
Affogato: Hot espresso over a scoop of vanilla ice cream
Bailey's hot chocolate / Bailey's cappuccino
Served in a mug - additional 2 | Whipped cream - additional 4

:משקאות קרים

14
14
14
13/28
11
19
19
14
16
15
18
22
15
34/38

קולה זירו- קוקה/ קולה- דיאט קוקה/ קולה-קוקה
 פאנטה/  ספרייט זירו/ ספרייט
 נביעות בטעמים/  תה קר בטעם אפרסק:טי-פיוז
 מ״ל750 / 330  מים מינרליים מוגזים טבעיים- פררלה
נביעות מים מינרלים
* תפוזים וגזר/*  גזר/ *תפוזים סחוט
* תפוחים וגזר/ * תפוחים וג'ינג'ר/ *תפוחים
 לימונענע/ לימונדה
לימונענע גרוס
 שוקו קר/  הפוך קר/  אמריקנו קר/ תה קר
אייס קפה
 מילקשייק/  חלב/  תפוזים/ שייק פירות על בסיס מים
מאלטי בירה שחורה
 לימונענע גרוס/ קנקן לימונדה
* נסחטים במקום

10
12
12
15
12
22
17
15
28

:משקאות חמים

 קורטדו/  לונגו/  קפה שחור/  מקיאטו/ אספרסו
 נטול/  מקיאטו כפול/  אספרסו כפול/ הפוך
 אמריקנו/  קפה נמס/ נס על חלב
 שוקו חם/  מוקה/ הפוך בטעמים
 תה צמחים/ תה
סיידר תפוחים
סחלב
 גלידת וניל עם אספרסו חם:אפוגטו
 הפוך בייליס/ שוקו בייליס
4  | תוספת קצפת2 תוספת צ'ופ

