
פוקצ׳ת ג׳ופאה ומטבלים     25

28 שקדים במלח    

59 כרובית   וקישוא   עם   טחינה     

56 פלפל  שושקה   וחציל     
 ממולא   בתערובת   גבינות אפויה

47 שיפודי   חלומי       
גבינה קפריסאית מטוגנת

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

54 צלחת   ירקות   גינה       
טריים ומתובלים 

 92 צלחת גבינות       
ריבת עגבניות שרי,  צנימים, פרי עונתי 

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

פטרוזיליה, שום, נענע ולימון

64 סלט עגבניות צבעוני       
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 קפרצ׳יו הדרים       
פירות העונה, עגבניה, אבוקדו, בצל סגול 

וגבינת מנצג׳ו 

 56 סום טאם ג׳ופאה      
פאפיה, כוסברה, צ׳ילי ובוטנים פיקנטיים

סלטים

טרין   כבד   עוף        52
בליווי ריבת עגבניות שרי צבעוניות

קרפצ׳יו פילה עגל טרי       52
רוקולה וגבינת מצנג׳ו

זוג ענק של סיגר טלה       72
צנובר, פלפל שאטה וטחינה

69  פולנטה   ופרגית      
קלחי תירס טריים ופרגית על הפלאנצ׳ה

סופלקי   טלה        92   
פאלדה טלה, הודו נקבה, פוקצ׳ה דקה, צזיקי 

ועגבניה שרופה

68  נקניקיות   עגל        
שרקוטרי על מצע פירה מעוך במזלג

שלישיית מיני בורגר    79
תרד, מיונז, עגבניה, מלפפון חמוץ

שווארמה     82
הודו   נקבה,   פאלדה   טלה,   לאפה   ביתית   וטחינה

נתח   קצבים     96
ברוטב פטריות, יין אדום וקמצוץ שמנת

״כִּי   כָָארֶץ   ּתֹוִציא   ִצְמָחּה״

איקרה   טובה      38  
צלחת 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

השיפודים   של   צורי   הדייג   69
דג קוד וסלט פאפיה ירוקה בתיבול ויניגרט 

שומשום מתקתק

דג ים בתנור   146
ירקות צלויים ויין לבן

״וְיִדְּגּו   לָֹרב,  ּבְקֶרֶב   ָהָארֶץ״ 

לָה״ נָה - ּלָנּו   בָָׂשר   וְֹנאכֵ ״ְת

עוגת ביסקוויטים        42

 לינו תדילג ,ברבורוקראמבל        38
גבעולי צמח ומקלות וניל מדגסקר 

באפיה איטית *מגיע עם כדור גלידת וניל

 אֵפַּרמְוּ ׁשֶפֶנַּל קוֹתמָ...״40         דלוקוש טנדנופלֶָעֶצם״
שוקולד בלגי, גלידת וניל ואגוזי מלך

 יאפתפוחים           47
קראמבל, גלידת וניל וסירופ מייפל

אבטיח בולגרית         39



Bread & dips                                          25

Almonds in water & salt                                               28 

Cauliflower & zucchini with tahini         59

Eggplant & Shushka                       56
Stuffed & baked with cheese mixture

Halloumi cheese skewers            47
Fried Cyprus cheese

Burned eggplant salad           46
Pickled lemon, boiled egg, torn Focaccia bread

Vegetables from the garden plate           54
Fresh & seasoned

Cheese platter              92
Served with Cherry tomato jam, biscuits & seasonal fruit

Salads

Green salad     52
Spinach leaves, cucumber, cherry tomatoes, avocado,
parsley, garlic, mint & lemon

Colorful Cherry tomato salad     64
"Tamar", mottled, yellow & dried cherry tomatoes,
mixed leaves, fresh spinach & "Hameiri" cheese

Pampering salad    59
Mixed leaves accompanied by seasonal fruit, cranberries, 
blue cheese in sweet sesame vinaigrette

Citrus carpaccio salad      69
Seasonal fruit, tomato, avocado, red onion & 
Manchego cheese

Som Tum Jopea   56
Papaya, corriander, chilli & spicy peanuts

"For as the earth brings forth its bud" 

Good Taramosalata     38
Fish egg salad

Classic Salted fish, potato & cream     44
Home-pickled matias   

Colourfull Cherry tomatoes ceviche     58

Salt water fish, green onion, hot pepper 
& a variety of  herbs

Avocado ceviche     62
Salt water fish, green onion, mint, garlic & lemon   

"Zuri the fisherman" skewers     69
Cod fish & green papaya salad seasoned by 
sweet sesame vinaigrette

Oven baked sea fish     146
Grilled veg and white wine   

Chicken liver terrine     52
Accompanied by colorful cherry tomato jam

Veal fillet carpaccio     52
With Manchego cheese & greens

Two huge lamb cigars     72
Pine nuts, Sautéed peppers & tahini

Polenta & spring chicken     69
Fresh corn cob mash & chicken on a Plancha

Souvlaki lamb    92
Boneless lamb shank meat, focaccia doug    
tzatziki & burned tomato 

Veal sausages & mashed potato     68
Charcuterie on a bed of  fork squashed pureé

Zalman’s Burger     79
Spinach, mayo, tomato & pickles

Shawarma     82
Turkey & lamb falda, laffa bread with tahini

Butcher's steak     96
In mushrooms, red wine & a dash of  creme sauce

"And let them fish in the midst of the earth" 

"Give us meat, that we may eat" 

Biscuit cake     42

Rhubar & crumble      38
Slowly baked Rhubarb stems with Madagascar 
Vanilla sticks

"Sweet to the soul, and health to the bones" A chocolate fondant       40
Belgian Chocolate, vanilla ice cream & walnuts

Apple pie     47
Crumble, vanilla ice cream & maple syrup 

Watermelon with Bulgarian cheese (seasonal)      39


