
 התחלות זה תמיד טוב. לחם וממשיכים
המבורגר בסגנון מרוקאי והוא עצבני 93 ₪ 

אנטריקוט טחון גס, אסאדו מפורק חריף, איולי לימונים, לליק , טבעות בצל ואריסה 

טאייגין קונפי שוק אווז 137 ₪ 
קוסקוס מסורתי של רשל  , דלעת ותבלינים, גלייז תבלינים שחור ואבקת כוסברה

טאייגין מח עגל 139 ₪ 
קוסקוס מסורתי של רשל, ירקות קוסקוס, תבשיל מח של החגים 

טחול ממולא 142 ₪ 
טחול ממולא בכל טוב, תפו"א מדורה, טחינה, זיתים מתובלים 

מוסר ים צלוי 144  ₪ 
חריימה חצילים סטייל קארי, בייבי גאם ושומר צלויים 

פילה בקר וסלקים 188 ₪ 
גראטן סלק, קרם סלק, סלקים צלויים, אבקת סלקים, ציר יין סלק ורכז רימון 

אנטריקוט 21 ימי יישון 186₪ 
גראטן תפו"א, איולי כמהין, אספרגוס, מח עצם ומלח של נוסרט גקצ'ה 

ספריבס טלה 165 ₪ 
שורש פטרוזיליה ואפונה סיניות, קייל צרוב , גלייז דבש ותבלינים של השלוכים, אבקת כוסברה

צלעות טלה 247 ₪ 
פירה רבושון, תבשיל אמא שולה אפונה, בצל מקורמל ושאלוט שרוף בציר עוף 

תוספת כבד אווז 70 גרם – 55 ₪ 

קולה/קולה זירו 15 ₪  
ספריט/ספריט זירו 15 ₪  

 נביעות 500/ נביעות 750  14 / 28
סודה 13 ₪
פאנטה 15
ענבים 14
פיוזטי 14

פרללה גדול 32
מאלטי- בירה שחורה 16

ג‘ינג‘ר אייל 12
מי טוניק 12

 סחוטים- לימונדה/אשכולית אדומה/ תפוזים 14
סיידר צלול 14

לימונענע גרוס 28
מיץ חמוציות 14

קרלסברג 36
טוברוג 32
קורונה 32

שנדי28
וינשטפן 36

 עיקריות

ראשונות
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בירה
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פרנה וצלוחיות ממרוקו 54 ₪ 
דלעת ותבלינים, טחינה שמן שאטה, קרם חציל של שבת, שעועית וכוסברה

צלחת חריפים של הנעמה 19 ₪ 
פלפל חריף מטוגן, סחוג ירוק והל, שום קונפי, אריסה אדומה 

ריבת מטבוחה 16 ₪ 
מתוק, מלוח ובסוף חריף 

ארטישוק מירושלים 57 ₪ 
קרם ארטישוק, קונפי ארטישוק, מנגולד,  שאלוט, דבש בזעפרן ולימון 

טרטר פילה בקר 54₪ 
בריוש צלוי, עלים בורחים,  בצל מוחמץ, גספאצו עגבניות פיקנטי  

פטה כבד ועוגית פזואלוס 52 ₪ 
ריבת הדרים של החינות, אבקת אגוזי לוז  

קוסקוס 49 ₪ 
סולת עבודת יד של השף תוספת לבחירה : מרק ירקות\ טנזיה 

עלים של רשל 64 ₪ 
וקראמבל  סגול  בצל  טאסוס,  זיתי  אדום,  צילי  ואריסה,  הדרים  וויניגרט  ירוקים,  הרבה 

פפריקה מעושנת 

סלט ברברי  71 ₪ 
סלקים לפני יציאה, וויניגרט בלי שם, הדרים, עלים שלוכים, משמש, זנגביל ובוטנים בבהרט

פסטל של דודה 61 ₪
דגים קצוצים בתיבול לבכות, קרם חציל לבן, ליים שיבעט אותכם

החריימה מטבריה ברח לתל אביב 62 ₪
דג על ענף ממושב בקוע, רוטב שבור פיקנטי וחמוץ ולחם שרוף מהמדורה 

סשימי טונה אדומה 74 ₪
רוטב חצילים שרופים, שמן שאטה, משו מרענן, איולי לימונים, פינגר ליים וכוסברה

סיגר אסאדו 59 ₪ 
אסאדו בבישול ארוך, תבלינים של חבשוש מלווינסקי, איולי פפריקות 

פסטייה 62 ₪ 
תערובת פרגיות, טנזיה של החגים, טחינה הר ברכה, סילאן, אבקת שקדים 

טורטוליני לחי עגל 68 ₪ 
ציר בקר ופפריקות, צילי מותסס, ירקות ברונואזים, טוויל קוסקוס 

שיפוד חלוואית  92 ₪ 
ב'גריר מרוקני, סלסה ירקות מדורה ושעועית, קולי עמבה, טחינה סלטון ירוקים 


