תפריט צהרים
מוגש בין השעות
13:00-16:30

עיקרית לבחירה:
₪ 49
סלט לבחירה ,מוגש עם  2פרוסות לחם ולימונדה טבעית
סלט בורגול עם עדשים שחורות ,פלפל ,פטרוזיליה ,חמוציות ,פקאן ,פטה ,בשמן זית ומיץ לימון
סלט שוק וגבינה בולגרית  ,5%עגבניות שרי ,שעועית ירוקה ,צנונית ,גזר ,מלפפון ,פלפל צהוב ואדום ,נענע ,פטרוזיליה
סלט ניסואז סלט טונה ,ביצה קשה ,תפוח אדמה ,שרי ,שעועית ירוקה ,צנונית ,פלפל ,נענע ולימון כבוש
סלט אגס שיכור במיקס חסות ,עגבניות ,חמוציות ,צנון ,בצל וטבעות גבינת עזים .ברוטב דבש ולימון

מנה ראשונה ועיקרית לבחירה ,מוגשת עם לימונדה טבעית
מרק היום
קרפצ׳יו סלק עם מוצרלה בייבי ובלסמי
קרפצ׳יו חציל עם שמן זית ופרמז׳ן
סלט ליקופן ארבעה סוגי עגבניות עם בצל סגול ,מוצרלה ,בזיליקום ושקדים קלויים
ברוסקטת סלמון כבוש בהדרים עם גבינת קרם שמנת ,בצל ירוק וסלט ירוק בצד (בתוספת )₪ 15

₪ 59
תבשיל קינואה עם דלעת צלויה ,אגוזים ,חמוציות ועשבים עם יוגורט נענע  /טחינה ביתית
סטייק טופו  200גרם על אורז שחור-לבן עם רוטב מתוק ופירות יבשים בצד

₪ 69
רביולי בטטה ,עגבניות ,קלמטה ,לימון ,שום בזיליקום פטרוזיליה ונענע
ניוקי תפוחי אדמה על שמן זית עם זוקיני ,עגבניות מיובשות וטריות ,קלמטה ,שום מתוק ,ונגיעת שמנת
סלט קוביות סלמון צרוב על תערובת עלים ,שעועית ירוקה ,אפונה ,בצל ,בורגול ,אבוקדו (בעונה) וטחינה גולמית

₪ 79
פילה לברק 180 ,גר' ,על אורז שחור-לבן פטריות ,שום מתוק ,עגבניות וקלמטה
פילה בורי 180 ,גר' ,על פירה תפוח אדמה .מוגש עם שום מתוק אפוי בצד.
אסקלופ סלמון 200 ,גר' ,ברוטב אסיאתי מתקתק על קרם בטטה (בתוספת )₪ 10
דג שלם צלוי  300גר' ,מוגש עם ירקות אפויים בתנור (בתוספת )₪ 20

התחדשנו בתפריט טבעוני ,שאל את המלצר

קינוחים
בננות מקורמלות מוגשות עם מרנג וטופי ₪ 38
סלט פירות טריים במיץ הדרים ,מוגש עם סורבה ₪ 38
 3כדורי סורבה/גלידה ₪ 26

מתוקים קטנים
 2פרוסות עוגה בחושה 2 /עוגיות ₪ 10
מוס שוקולד מריר ועשיר ₪ 18
קרם מלבי עם רכז פירות יער ופיסטוקים ₪ 16
כוסית סלט פירות טריים במיץ הדרים ₪ 14
כדור גלידה /סורבה ₪ 9

שתייה חמה
הפוך  ,₪ 12/14אספרסו ₪ 10/12
אמריקנו ,שחור ,נס קפה ₪ 12
שוקו  , ₪ 14קפה קר ₪ 18
תה  ,₪ 12חליטה במגוון טעמים ₪ 14
סיידר חם עם קינמון /יין אדום ₪ 20/16

שתייה קלה
תפוזים /גזר /תפוח /לימונדה ,סחוט במקום ₪ 16
סודה /מים מינרליים /מוגזים /בירה שחורה ₪ 14
קוקטייל  - baribaמיץ סלרי ,תפוח ירוק וג'ינג'ר .סחוט במקום ₪ 16

תפריט טבעוני

קרפצ׳יו סלק
שקדים קלויים ובלסמי
₪ 26
שקשוקת טופו אדומה
ברוטב עגבניות שרי עשיר ופלפלים ,מוגש עם טחינה ,סלט ירקות אישי ולחם טרי
₪ 44
כריך חציל וטחינה
עם עגבנייה ופלפל קלוי
₪ 36
תבשיל קינואה
עם דלעת צלויה ,אוכמניות ואגוזים .מוגש עם טחינה ביתית
₪ 68
סטייק טופו 200 ,גרם
על אורז שחור לבן עם רוטב מתוק ופירות יבשים בצד
₪ 68

סלטים
סלט  baribaפטריות ,בצל וטופו מוקפצים ביין אדום וסילאן על מיקס חסות ,אורז שחור ,נענע ,פטרוזיליה ,סלק וצימוקים
₪ 48
סלט בורגול עם עדשים שחורות ,פלפל ,פטרוזיליה ,חמוציות ,פקאן ,בשמן זית ומיץ לימון
₪ 46
סלט שוק עגבניות שרי ,שעועית ירוקה ,צנונית ,גזר ,מלפפון ,פלפל ,נענע ,פטרוזיליה ,זיתי קלמטה בשמן זית ולימון .מוגש עם טחינה ביתית
₪ 44
סלט ליקופן
ארבעה סוגי עגבניות עם בצל סגול ,טופו ,בזיליקום ושקדים קלויים בבלסמי
₪ 32
מנת לחם הבית
עם  5סוגי ממרחים :ריבת הבית ,טחינה ,בלסמי בשמן זית ,פסטו ,פלפל קלוי
₪ 22

מתוקים
סלט פירות טריים במיץ הדרים ,מוגש עם כדור סורבה ₪ 38
שלושה כדורי סורבה בטעמים משתנים ₪ 26
כוסית סלט פירות העונה ₪ 14
כדור סורבה לבחירה ₪ 9

