
ארוחה עסקית מוגשת בימים א'- ה' בין השעות 12:00-17:00
לא כולל חגים ומועדים

אלכוהול- תוספת 15 ₪
בירה / יין

שתייה - תוספת 6 ₪  
מיץ טבעי סחוט / קפה רגיל / שתייה קלה 

שתייה עסקית 
תה קר בייתי / לימונדה / אשכולית אדומה / 

מים מינרלים / סודה

לקינוח - תוספת ₪9
גלידה וניל אמריקאית עם תוספות / בראוניז 

מנה ראשונה
עלי גפן )3 יח'( / טאבולה / מג'דרה גלילית / 

פוטטוס / סלט קצוץ / סלט ירוק

מנה עיקרית

עיקריות / פסטות / סלטים / 

כריכים / טוסטים / טבעוני 

אורז ירקות אסייאתי       
נתחי טופו מוקפצים עם אורז בסמטי, כרוב, גזר, זוקיני, תרד, אפונה, 

49בצל ירוק, שום, ג'ינג'ר ובזיליקום בתיבול אסייאתי ובוטנים גרוסים

42
פיצה טבעונית

רוטב עגבניות, גבינה טבעונית, פרוסות עגבניה ובזיליקום
זיתי קלמטה / חצילים - כל תוספת 4&

שווארמה טבעונית 
נתחי סייטן מוקפצים עם בצל, כמון וכורכום מוגשים על מג'דרה גלילית 

47)בורגול( / אורז בסמטי לצד סלט קצוץ בתוספת טחינה ועמבה בצד

תבשיל כפרי
חיטה מלאה, עדשים שחורות, ירקות שורש )גזר ובצל(, קישואים, פטריות שמפניון, 

תמר מג'הול, שקדים, בזיליקום, בצל ירוק, פטרוזיליה, שום וג'ינג'ר מוגש עם סלט 
44ירוק / סלט קצוץ בצד

בורגול +
בורגול גס, עגבניות, סלרי, בצל סגול, חמוציות, שקדים, נענע, 

49פטרוזיליה, מיץ לימון ושמן זית על מצע חסה ועלי בייבי

*מנות טבעוניות נוספות ניתן למצוא בצד השני

&39 - &75

טבעוני

המטבח מכיל מוצרי גלוטן וכל מנה עלולה להכיל שאריות גלוטן

קוסקוס   בית        
קוסקוס בעבודת יד מוגש במרק ירקות: כרישה, כרוב, דלעת, גזר, בצל, תפו"א, 

44זוקיני, גרגרי חומוס, עגבניה, סלרי ופטרוזיליה

 ללא גלוטן אפשרות למנה טבעונית  מנה טבעונית



כריכים

פילה סלמון
 נתח פילה סלמון בעישון חם על בורגול גס וירקות מוקפצים - גזר, זוקיני, 

69פלפל אדום, תרד, בצל ירוק, שום וג'ינג'ר  ברוטב דבש בוטנים וקארי

42
פיצה נפוליטנה 

רוטב עגבניות, גבינות מוצרלה ופרמז'ן , פרוסות עגבניה ובזיליקום
בולגרית / זיתי קלמטה / טונה / חצילים - כל תוספת 4&

56

אורז מדריד
טופו ברוטב עם פלפלים מוקפצים על אורז בסמטי ובצל ירוק

דבש, שום, לימון ושמן זית / דבש, בוטנים וקארי
ברוטב דבש, שום, לימון ושמן זית 

49
קיש

בתוספת סלט ירוק / סלט קצוץ ויוגורט

48
קציצות עדשים ברוטב סלק ועגבניות

מוגשות בתוספת פירה / אורז בסמטי וסלט ירוק / קצוץ

54

לזניה
דפי פסטה טריים עם גבינות וירקות קלויים ברוטב עגבניות 

בתוספת סלט ירוק

75

מוסר ים       
פילה מוסר ים צרוב עם קונפי שום, פטריות שימג'י וחמאת עגבניות 

על מצע פירה

עקריות

פנה או לינגוויניפסטה

שמנת סלמון  
נתחי פילה סלמון בעישון חם, שמנת, יין לבן, אגוז מוסקט, 

56זוקיני, עגבניות שרי ובזיליקום 

44
רוזה - שמנת עגבניות

שמנת, רוטב עגבניות, עגבניות שרי ובזיליקום

52
רביולי ממולא גבינות

נפוליטנה / אלפרדו / רוזה - שמנת ועגבניות

48
אלפרדו

שמנת, חמאה, יין לבן, אגוז מסוקט, פטריות ובזיליקום

49

פסטו 
בזיליקום, שום, אגוזי מלך ושמן זית בתוספת זוקיני,

עגבניות צרובות וזיתי קלמטה

54 / 44
נפוליטנה 

רוטב עגבניות, שמן זית, עגבניות שרי ובזיליקום / בתוספת טופו

48 - טבעוני / 54

אנטיפסטי וגבינת עיזים 
רוטב עגבניות ושמן זית, גבינת עיזים, ירקות קלויים

)חציל, פלפל ובצל(, זיתי קלמטה ופטרוזיליה

מוגשים בג'בטה או מחמצת כפרי 
בתוספת סלט ירוק / סלט קצוץ

ספרדי
 טופו ברוטב* עם פלפלים מוקפצים, עגבניה, ארוגולה, בצל סגול

ומיונז בזיליקום לימוני
52* דבש, שום, לימון ושמן זית / דבש, בוטנים וקארי

בגדדי 
ביצה קשה ופלחי תפו"א, חציל, עגבניה, מלפפון, פטרוזיליה, 

42בצל סגול וטחינה ירוקה - בתוספת עמבה בצד 

44
טונה

סלט טונה, חסה, עגבניה, מלפפון, פטרוזיליה ושמן זית

39
ישראלי

חביתה, עגבניה, מלפפון, חסה, זיתי קלמטה, גבינת שמנת וחמאה

42
יווני

בולגרית / צפתית עם זעתר, פלפלים קלויים, ארוגולה, זיתי קלמטה ושמן זית
גבינת עיזים - תוספת 4 &

52
סלמון מעושן

פרוסות סלמון מעושן, גבינת שמנת, חסה, עגבניה, בצל סגול וצלפים

55

עדשים שחורות 
עדשים שחורות, גבינה בולגרית, קוביות בטטה אפויות, 

חסה, עלי בייבי, עגבניות שרי, מלפפון, בצל סגול, נענע, 
פטרוזיליה, מיץ לימון ושמן זית בתוספת יוגורט בצד

52

ניסואז     
נתחי טונה, קוביות תפו"א, ביצה קשה, בצל סגול, אפונה, 

עגבניות שרי, פלפל אדום, מלפפון, גזר, צלפים, זיתי קלמטה 
וחסה ברוטב אנשובי צרפתי

49

יווני - חתוך גס
גבינה בולגרית / צפתית, קרוטונים, עגבניות, מלפפונים, פלפל אדום, 

בצל סגול, זיתי קלמטה, מיץ לימון ושמן זית אורגנו 
ללא קרוטונים 

42

ערבי - קצוץ דק   
מלפפונים, עגבניות, בצל סגול, פטרוזיליה, נענע, כוסברה, 

מיץ לימון ושמן זית - בתוספת טחינה ועמבה בצד
לשידרוג בגדדי: ביצה קשה וחצילים קלויים - תוספת 7 &

 סלט קיסר     
נתח פילה סלמון בעישון חם, קוביות בטטה אפויות, עגבניות שרי, 

52קרוטונים, בצל סגול וקרעי חסה ברוטב אנשובי צרפתי
ללא קרוטונים 

ברצלונה  
טופו ברוטב* עם פלפלים מוקפצים, חסה, עלי בייבי, עגבניות שרי, 

אגוזי מלך, בצל סגול, מיץ לימון ושמן זית
57* ברוטב דבש, שום, לימון ושמן זית / דבש, בוטנים וקארי

ברוטב דבש, שום, לימון ושמן זית 

סלט חלומי      
נתחי גבינת חלומי מוקפצים עם פסטו ופטריות שמפיניון, עגבניות

עגבניות שרי, בצל סגול, בזיליקום, פלפל ירוק חריף וחסה ברוטב שמן זית, 
52אורגנו ומיץ לימון

הסלטים מוגשים בליווי לחמון דגניםסלטים
ניתן לקבל עם לחם ללא גלוטן 

פילה בורי
פילה בורי על מצע זוקיני, בוקצ'וי, בצל סגול, זיתי קלמטה, מיץ לימון 

75ושמן זית עם תוספת לבחירה: אורז בסמטי / פוטטוס / מג'דרה גלילית
אורז בסמטי / פוטטוס 

47
טוסטלינו

גבינת מוצרלה,  גבינה צהובה, עגבניות, פסטו, זיתי קלמטה ורוטב פיצה

45
בולגרי

גבינה צהובה ובולגרית, עגבניה, ארוגולה, זיתי קלמטה וחמאה

43
טוסט  בית

גבינה צהובה, עגבניה, זיתי קלמטה וחמאה
טונה / ביצה קשה - כל תוספת  4 &

מוגשים בלחם קסטן לבן / דגניםטוסטים
לצד סלט ירוק / סלט קצוץ

המטבח מכיל מוצרי גלוטן וכל מנה עלולה להכיל שאריות גלוטן  ללא גלוטן אפשרות למנה טבעונית  מנה טבעונית

42

פיצה לבנה
רוטב אלפרדו, גבינות מוצרלה ופרמז'ן, זוקיני, חציל, קונפי שום, 

זיתי קלמטה, ארוגולה, אורגנו ושמן זית

קארי, אורז וירקות      
אורז בסמטי עם בטטה, שעועית שחורה ופטריות ברוטב קרם קוקוס, 

49קארי ירוק, קארי צהוב, למון גראס וג'ינג'ר עם ביצת עין ובצל ירוק

49

שמנת בטטה
שמנת, קוביות בטטה, תרד, חמאה, יין לבן, אגוז מוסקט, בזיליקום, 

בצל ירוק ובוטנים גרוסים


