
שקדים במים ומלח        28

אדממה         36

חמוצים בכבישה ביתית       24

פוקצ'ה   ומטבלים        25

59 כרובית   וקישוא   עם   טחינה      

פטריות   במילוי   תערובת   גבינות                     46  

56 פלפל   שושקה   וחציל       
 ממולא   בתערובת   גבינות אפויה

46 שיפודי   חלומי        
גבינה קפריסאית מטוגנת

 46 סלט   חצילים   שרופים       
לימון   כבוש ,  ביצה   קשה ,  קרעי   פוקאצ'ה

49 פיצה   ירוקה        
בצק פוקצ'ה דק, תרד וגבינה בלקנית משובחת

49 צלחת   ירקות   גינה        
טריים ומתובלים 

 92 צלחת גבינות       
ריבת עגבניות שרי,  צנימים, פרי עונתי 

42 מרק היום (בעונה)       

 52 סלט   ירוקים        
תרד ,  מלפפון ,  עגבניות   שרי, אבוקדו, 

 פטרוזיליה ,  שום   נענע ולימון

סלט   עגבניות   צבעוני           62   
שרי תמר ,  מנומרות ,  צהובות ,  מיובשות ,  

מיקס   עלים ,  תרד   וגבינת   "המאירי"

 59 סלט   מפנק        
מיקס   עלים   בליווי   פירות   העונה ,  חמוציות ,  

גבינה   כחולה   בויניגרט   שומשום   מתקתק

 69 קרפצ'יו   הדרים      
פירות   העונה,  עגבניה ,  אבוקדו,  בצל   סגול   וגבינת   מנצ'גו

54 סום טאם ג'ופאה              
פאפיה, כוסברה, צ'ילי, ובוטנים פיקנטיים

"כִּי   כָָארֶץ   ּתֹוִציא   ִצְמָחּה"   )ישעיהו סא.יא(



איקרה   טובה         38  
סלט ביצי דגים

מטיאס תפו"א ושמנת של פעם       44
מטיאס   בכבישה   ביתית

סביצ'ה   עגבניות שרי       58
דג ים,  בצל   ירוק, פלפל חריף   ושלל   עשבי   תיבול

סביצ'ה   אבוקדו       62
דג ים,  בצל   ירוק,  נענע   שום   ולימון

 דגים קטנים וזהובים                 89
לפי תנובת הים

השיפודים   של   צורי   הדייג     68
דג קוד וסלט פאפיה ירוקה בתיבול ויניגרט שומשום מתקתק

זוג ענק של סיגר טלה         72
צנובר, פלפל שאטה וטחינה

טרין   כבד   עוף          52
בליווי ריבת עגבניות שרי צבעוניות

קרפצ'ו   פילה   עגל טרי      58   
בליווי ירוקים וגבינת מנצ'גו

פולנטה   ופרגית         68   
קלחי תירס טריים ופרגית על הפלאנצ'ה

נקניקיות   עגל          68   
שרקוטרי על מצע פירה מעוך במזלג

סופלקי   טלה          92   
שוק טלה מפורק, פוקצ'ה, צזיקי ועגבניה שרופה

כריך   אנטריקוט   עסיסי      76
בצל סגול, עגבניה, תרד, מלפפון חמוץ ומיונז

הבורגרים   של   זלמן      79
תרד, מיונז, עגבניה, מלפפון חמוץ

שווארמה       82
הודו   נקבה,   פאלדה   כבש,   לאפה   ביתית   וטחינה

נתח   קצבים       96
ברוטב פטריות, יין אדום וקמצוץ שמנת

פילה עגל                  158
נתח מובחר וסלטון

"וְיִדְּגּו   לָֹרב,  ּבְקֶרֶב   ָהָארֶץ"     (בראשית מח.יו)

לָה" (במדבר יא.יג) נָה - ּלָנּו   בָָׂשר   וְֹנאכֵ "ְת



 אֵפַּרמְוּ ׁשֶפֶנַּל קוֹתמָ..."לֶָעֶצם" (משלי טז.כד)


