ראשונות
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פוקאצ'ה בעבודת יד עם מתבלים

לחם כפרי ₪ 29 ..........................................
לחם מחמצת מקמח כוסמין מלא בציפוי שומשום
שחור ולבן מוגש עם מתבלים
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(ופרי העונה משתנה)

סלט ירקות ישראלי ₪ 31 ..........................
עגבנייה ,מלפפון ,בצל ,פטרוזיליה ,מיץ לימון ושמן זית

סלט של ירוקים ₪ 58 ................................
מיקס עלי חסה פריכים ,ארטישוק אלא רומנה,
חמוציות ופקאן קלוי בוויניגרט קלאסי

כרובית פריכה ₪ 46 .......................................
פרחי כרובית בציפוי פריך ברוטב שמנת טחינה חם
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חומוס גרגירים עם טחינה (מוגש עם פיתות)

חומוס פטריות ₪ 38 .....................................
חומוס עם פטריות טריות מבושלות (מוגש עם פיתות)

לאבנה גלילית ₪ 37 ...........................................
ארטישוק אלא רומנה צלויים בגריל ,זיתי קלמטה,
עגבניות שרי ובזיליקום טרי (מוגש עם פיתות)
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נתחי פילה לברק צלויים בגריל עם תוספת לבחירה

גירוס סלמון ₪ 110 ...........................................................
על מצע של פיתה גירוס ,דג מפורק בפלנצ'ה ,תערובת תבלינים,
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פלאפל ₪ 37 ...............................................
כדורי פלאפל על טחינה ,חמוצים ועמבה
(מוגש עם פיתות)

סלסלת צ'יפס ₪ 32 ....................................
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