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מנת לחם, חמאת תמרים ובהרט, סחוג טרי  פ ת י ח י ם

לאבנה שלנו, עגבנייה סחוטה, זעתר לבנוני, שמן זית מעולה וחצי בייגל ירושלמי 

טבעות קלאמרי מטוגן, איולי טרי ביתי, דיפ ירוק חמוץ חריף, עלים טריים

רוסטביף פיקנייה, זרעי עגבנייה טרייה, איולי ביתי

מסבחה - גרגירי חומוס חמים, ביצה קצוצה, תבליני הבית

פלמידה בכבישה עדינה, סלט טורקי אסלי, קרם פרש, עלי שומר

סלט עגבניות שרי, גבינת טולום, פירורי לחם פריכים

סלט עשבים ירוק, ויניגרט רימונים וסומק, הדרים, צנוברים בחמאה, בורגול גס

סביצ'ה בתחמיץ הודי חריף, שומשום קלוי, כוסברה, סלרי, נענע ויוגורט יווני 

תפו״א צעיר בגריל, סקורדליה, בצלים מקורמלים ושקדים קלויים 

שיפוד סלמון, קארי עגבניות ״טיקה מסאללה” 

קציצות קופתה בגריל, יוגורט סמיך, עגבניות מגי צלויות, פלפל חריף, עשבים טריים ושמן זית

פאלדה טלה צלויה, ממרח פלפלים שרופים, צנוברים, בצל לבן בסומק ונענע

פרגית טנדורי, שמנת חמוצה, תפו״א, שמן צ׳ילי ביתי ועשבי תיבול טריים 

זרוע תמנון בגריל, טבעות בצל צלויות על צזיקי קישואים ועלי רשאד, סלסה עגבניות טריות

שיפוד ראמפ סטייק על האש, כרוב ערבי צלוי חריף ותערובת פלפלים יבשים מעושנים

          קישואים קטנים ממזרח ירושלים, עגבניות אורגניות, שום קונפי וגבינת כבשים טורקית 

"גובי מסאללה"- כרובית וברוקומיני בקארי אדום חריף, קוקוס קלוי, אפונת גינה

שפונדרה מפורקת, צ׳אטני עגבניות צהובות, כוסברה טרייה ושמנת חמוצה 

קציצות דגי ים ברוטב אדום חריף, חלה בחמאת שום, שמנת חמוצה וכוסברה טרייה 

מוס שוקולד 70%, שקדים מסוכרים בגרידת הדרים

טרילצ׳ה - עוגת ״שלושת החלבים” בציפוי רוטב קרמל, קצפת ורוטב טופי 
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