ארוחה עיסקית עד השעה  16:00כולל כריך בתוספת תפוח אדמה קראנץ' או
סלט קטן או קינוח מלבי:
לחם לבחירה – פרנה ,רוסטיק (חצי בגט) ,דגנים
פרגית טקסני חריף ,איולי צ'יפוטלה ,עגבנייה ,חסה ,מלפפון חמוץ ..........................................

₪ 44

נויביף בפרנה – בשר בקר טחון מפורק ,גבינת גאודה ,בצל מקורמל ,מיונז ברביקיו ,חסה,
עגבנייה ,מלפפון חמוץ
צ'יקן טיקה חריף – חזה עוף בתיבול הודי עשוי על הפלנצ'ה ,איולי גראם מסאללה,
עגבנייה,מלפפון ,חסה
שניצל מגבינת גאודה (צימחוני) ,סלסת עגבניות ,פלפל קלוי ,חסה ,מלפפון ,זיתים (צימחוני) .......

₪ 54

₪ 42

אנטיפסטי ,פסטו ,סלק ,בטטה ,חצילים ,רוקט ,בלסמי מצומצם ,גבינת פטה\טופו.........................

₪ 42

₪ 42

הטבעוני ,פסטו ,פלפל קלוי ,רוקט ,בצל כבוש ,זיתי קלמטה ,עגבניות מיובשות ,טופו ₪ 42 ....................
גבינת גאודה הולנדית ושינקן ,איולי חרדל ,רוקט ,עגבניה ,מלפפון חמוץ .................................

₪ 48

רוסטביף ,איולי אורגנו ,בצל מקורמל ,עגבנייה ,מלפפון חמוץ  ,רוקט .........................................

₪ 52

שניצל ,איולי אורגנו ,חציל קלוי ,עגבנייה ,מלפפון ,רוקט...........................................................

₪ 42

קורדון בלו מפורק ,שניצל ,שינקן ,גאודה ,עגבנייה ,רוקט ,רוטב קיסר........................................

₪ 54

אונטריב ,בשר בקר בבישול ארוך ,איולי חרדל ,עגבנייה ,רוקט ,גבינת פקורינו ............................

₪ 54

חזה עוף  ,איולי אורגנו ,חציל קלוי ,עגבנייה ,רוקט ,מלפפון₪ 42 ........................................................

תוספות בתשלום:
תפוח אדמה קראנץ'
סלט ירקות קטן
קינוח מלבי

סלטים:

14
12
12

תוספת גאודה לכריך
תוספת שינקן צלוי לכריך
תוספת ביצה קשה

7
12
3

הסלטים מוגשים בליווי חצי לחם מחמצת דגנים פרוס.

בסלט עלים וירקות בסגנון יווני ניתן להחליף את הגבינה בעוף בתוספת ₪ 4
₪ 48

קיסר -לבבות חסה ,קרוטונים ,רוטב קיסר ,פרמז'ן ,ביצה קשה ,חזה עוף ...................................
עלים -חסה קיסר ,רוקט ,פרי עונתי ,אגוזי מלך ,סלק ,בטטה ,גבינת פקורינו,
ויניגרט אגוזים ₪ 44 ................................................................................................................
ירקות בסגנון יווני  -עגבנייה ,מלפפון ,שרי ,זיתים ,פלפל קלוי ,קרוטונים ,גבינת פטה,
שמן זית אורגנו ₪ 44 ................................................................................................................

שתייה קלה:
מים/סודה
פחית (קולה ,קולה זירו,
ספרייט,ספרייט זירו)

8
10

בקבוק (קולה ,קולה זירו ,תפוזים ,פיוז טי)
בירה סטלה/קורונה

12
15

