תפריט משלוחים
מנות פתיחה :
מרק חריירה – מרק מרוקאי אותנטי עם קטניות ותבלינים
סיגר מרוקאי – סיגרים במילוי אסאדו בבישול ארוך מוגש עם טחינה ,איולי פפריקה
מחמאר – פשטידה מרוקאית מסורתית מוגש עם מטבוחה
סלט עלים – עלים ירוקים ,וינגריט יין לבן ושקדים
פסטייה מרוקאית  -בצק פילו,תערובת פרגיות ,פיצוחים,פירות יבשים ושקדים לצד טחינה גולמית ,סילאן
דג שישי של סבתא – קציצות דג בתבשיל מרוקאי מוגש עם חלה
לחמעג'ון – מאפה חצי ירח במילוי בשר כבש ,פלפל קלוי ,זיתי קלמטה וצנוברים .מוגש בליווי טחינה
פוקאצ'ה ראגו – פוקאצ'ה מהטאבון ,ראגו בקר ,קרם עגבניות ,פלפל קלוי וזיתי קלמטה
פטריות מוקפצות – לקט פיטריות מוקפצות במרינדה אסייאתית ,ערמונים ובצל ירוק

₪ 38
₪ 42
₪ 52
₪ 55
₪ 49
₪ 62
₪ 46
₪ 44
₪ 59

כריכים :
כריך שניצל של שבת – מטבוחה ,קרם חציל ,חציל מטוגן ,פטרוזיליה ,פלפל חריף מטוגן
כריך מחמאר – פשטידה מרוקאית מסורתית ,מטבוחה פיקנטית ,וקרם חצילים
) מתוק ( – פרנה  ,אסאדו מפורק ,חצילים ,בצל מקורמל ,טחינה גולמית ,סילאן ובוטנים

עראייס בסגנון שלנו
עראייס בסגנון שלנו ) חריף ( – פרנה  ,אסאדו מפורק ,איולי לימון כבוש ,אריסה ובצל מקורמל
פרגית קצוצה – פרנה,טחינה לבנה ,משוואיה ,פטרוזיליה,בצל ירוק ואריסה
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₪ 45
₪ 44
₪ 46
₪ 46
₪ 48

תבשילים עם קוסקוס ) עיקריות (
₪ 59
₪ 66
₪ 92

קוסקוס צמחוני – קוסקוס ,ירקות שורש וגרגרי חומוס
כרע עוף בתנור -קוסקוס ,ירקות שורש וגרגרי חומוס
צלי כתף  -תבשיל כתף עם פטריות ,ערמונים ,קוסקוס וירקות שורש

עיקריות גריל:
₪ 69
₪ 79
₪ 76
₪ 72
₪ 99

סלט פרגית – פרגית ,שרי ושעועית מוקפצים ברוטב טריאקי על מצע חסות
פרגית צלויה – פרגית בתערובת תבלינים ,תפוח אדמה מדורה ואיולי פפריקות
המבורגר אנגוס –  250ג' אנטריקוט משובח ,מוגש לצד ציפס
קבב טלה – טחינה ,ירקות צלויים ) עגבניה ובצל (
פילה דניס/סלמון צלוי  -מוגש עם ירוקים מוקפצים

₪ 49

תוספות לבחירה:

מנות ילדים

אורז ,צ'יפס  ,תפו''א מדורה ,הום פרייז )בתוספת  7שקלים(

מיני המבורגר ,שניצלונים ,פסטה עגבניות

תוספות בתשלום  , ₪ 18 -הום פרייז ₪ 23

כל המנות מגיעות עם תוספת לבחירה ושתיה

בירה מהחבית
בקבוק

שתיה

פיוז טי אפרסק ₪ 12

קולה/קולה זירו 9 ₪ 12

מאלטי ₪ 12

ספריט/ספריט זירו 9 ₪ 12

פאנטה ₪ 12

הוגארדן ₪ 24

מים מינרלים ₪ 9

לימונדה/תפוזים/אשכולית אדומה ₪ 12

קורונה ₪ 24

סודה ₪ 9

לימונענע גרוס ₪ 20

טובורג אדום ₪24

פריגת ענבים ₪ 9

ווינשטפן ₪24

קרלסברג ₪ 20 1/3

