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תפריט

MENUE

הפיצות שלנו

()נאפות בתנור אבן במקום
Our Pizzas (baked in our stone oven)

Pizza Bianca /

פיצה ביאנקה

Pizza Margherita / פיצה מרגריטה

,פטריות,  רוטב שמנת,הבצק המיוחד שלנו
.בצל וטפטופי גבינת עמק ובולגרית

.רוטב עגבניות וגבינת עמק מגורדת,הבצק המיוחד שלנו
Our special dough, tomato sauce
and Yellow cheese crumbs

Our special dough, tomato sauce
and Yellow cheese crumbs

229

219
Country Pizza / פיצה כפרית

Our special dough, minced garlic with olive
oil, black olives, purple onion, roasted red
peppers, cherry tomatoes, spicy chili, feta
cheese and hyssop(za'atar).

,  שום כתוש בשמן זית,הבצק המיוחד שלנו
, עגבניות שרי,גמבות קלויות,בצל סגול,זיתים שחורים
בולגרית וזעתר,צ'ילי חריף

319
:תוספות לפיצה בתוספת תשלום
, פטריות,פלפל קלוי, זיתים שחורים,זיתים ירוקים
. חצילים, שום, קונפי,בצל, פלפל חריף, עגבניה,תירס

30

99

 בולגרית/גבינה צהובה

. עגבנייה ובולגרית, בצל, רוטב עגבניות,הבצק המיוחד שלנו

50 טונה

Pizza Toppings (extra charge):
Green olives, black olives, roasted
peppers, mushrooms, corn, tomatoes, hot
peppers, garlic confit, eggplants
tuna

50

30
feta cheese ,yellow cheese

Mediterranean Pizza / פיצה ים תיכונית

99

Mediterranean Pizza
Our special dough, tomato sauce, , onion,
tomato and sprinkles of Feta cheese

289

מנות פתיחה
Starters

Garlic Bread / לחם שום

Labneh /

לבאנה

,צלחת לבאנה בתיבול שמן זית וזעתר
'זיתים ופיתה קראנצ, מוגש בליווי חמוצי הבית

,לחם הבית מתובל בשמן זית ושום
.מוגש עם מטבל אלף האיים

Homemade garlic bread seasoned with
olive oil and garlic , served with thousand island sauce

A plate of Labneh cheese, olive oil &
hyssop(za'tar), served with house pickles,
olives and pita toasts

99

229
Cheesy garlic Bread / לחם שום מוקרם

Homemade garlic bread seasoned with olive
oil and garlic Creamed with yellow cheese,
served with thousand island sauce

לחם הבית מתובל בשמן זית ושום מוקרם
.מוגש עם מטבל אלף האיים,בגבינה צהובה

99
תפו"א מוקרם

Cheesy fries / צ'יפס גבינה

. אפוי בתנור,תפוח אדמה מוקרם בשמנת וגבינה צהובה

 אפוי בתנור, צ'יפס קראנצ'י בליווי גבינה צהובה

Oven baked Potatoes with cream and
yellow cheese

149

Oven baked crunchy fries
with yellow chees

159

הבורקסיה
Borekas Bakery

Pizza sambousek / סמבוסק פיצה

,לחם הבית מתובל בשמן זית ושום
.מוגש עם מטבל אלף האיים

Our special dough filled with tomato
sauce and mixed cheese

189

Treats Borekas / בורקס פינוקים

עגבנייה,מלפפון חמוץ, ביצה קשה, בורקס גבינה
.טחינה מוגש בליווי סלסלת עגבניות,

Cheese Borekas, boiled egg, pickled
cucumber, tomato and tahini, served
with a tomato salsa

טוסטים
Toasts

199

Balkan Toast / טוסט בלקני

Israeli Toast / טוסט עמק ישראלי

 פלפל קלוי ופסטו, גבינת עמק,% 5 גבינה בולגרית
מוגש עם סלט ירקות קטן

 מוגש עם סלט ירקות קטן. עגבניה וטפנד זיתים,גבינת עמק

5% Feta cheese, cheddar cheese, roasted
peppers, and pesto sauce.
Served with a small vegetable salad.

Oven baked crunchy fries
with yellow chees

199

319

Toppings (extra charge): / (תוספות לבחירה )בתוספת תשלום
50  טונה99  בולגרית30 , בצל, פלפל חריף, עגבניה, תירס, פטריות,זיתים שחורים,זיתים ירוקים

Green olives, black olives, mushrooms, corn, tomatoes, hot peppers, feta cheese, and tuna

פסטות
Pasta
Mushroom Cream /

שמנת פטריות

. ספגטי ברוטב שמנת פטריות ואורגנו/פסטה פנה
pasta penne/ Spaghetti with mushroom
cream sauce and oregano

159

Napolitano /

,שום,ספגטי ברוטב עגבניות איטלקי/פסטה פנה
שמן זית ואורגנו

pasta penne/ Spaghetti with Italian
tomato sauce, garlic, olive oil and oregano

159

aglio e olio / אוליו-אליו
, שמן זית,ספגטי זיתים שחורים/פסטה פנה
.עשבי תיבול וצ'ילי

pasta penne/ Spaghetti with black olives, olive oil and chili

149

נפוליטנה

Rose /

רוזה

שמנת ואורגנו,ספגטי רוטב עגבניות איטלקי/פסטה פנה
pasta penne/ Spaghetti with Italian
.tomato sauce, cream and oregano

159

ארוחת בוקר
Breakfast

Israeli Breakfast / בוקר ישראלי

2 eggs of your choice (omelet / scrambled 3 ביצה/עין/(  ביצים3מקושקשת)מ/ ביצים לבחירה )אומלט2
eggs /fried/boiled)
 גבינה לבנה,  מוגש עם סלט ירקות קצוץ אישי.(קשה
Served with a small vegetable salad, quark
.דגנים/טונה ולחם קל, זיתים,
cream cheese, olives, tuna, light/grain bread.

199

:תוספות לבחירה בתוספת תשלום

Toppings (extra charge):

30
99

onion, peppers, mushrooms, cheddar cheese
(Emek), and feta cheese.

 פטריות, פלפלים,בצל
. בולגרית,גבינה צהובה

Light Breakfast / בוקר בקטנה

בצל וטחינה הכל ביחד,חסה, מלפפון, עגבניה,מקושקשת
Scrambled eggs, tomato, cucumber, lettuce,
onion, and tahini all mixed together

139
Balkan Shakshuka / שקשוקה בלקנית
,גבינה בולגרית, , ביצים2 ,רוטב עגבניות ופלפלים פיקנטי
. זיתים ופיתה, טחינה,מוגש עם סלט ירקות קצוץ אישי
2 eggs cooked in a spicy tomato and
pepper sauce, served with a small vegetable salad, tahini, olives, and a pita.

289

Israeli Shakshuka / שקשוקה ישראלית
, ביצים2 רוטב עגבניות ופלפלים פיקנטי בתוספת
.זיתים ופיתה, טחינה,מוגש עם סלט ירקות קצוץ אישי
2 eggs cooked in a spicy tomato and pepper
sauce, served with a small vegetable salad,
tahini, olives, and a pita.

209

כריכים
Sandwiches

Halloumi (cheese) Sandwich

/ כריך חלומי

, עגבניה, גבינת לבנה,גבינת חלומי צרובה
. חסה,מלפפון חמוץ

Sauted Halloumi, quark cream cheese,
tomato, pickle and lettuce.

Omelette Sandwich

/ כריך חביתה

, עגבניה, גבינת לבנה,חביתה משתי ביצים
 חסה,מלפפון חמוץ

An omelette (2 eggs), quark cream
cheese, tomato, pickle and lettuce.

299

179

Greek Sandwich /

כריך יווני

Tuna Sandwich /

 חסה,זעתר, זיתים שחורים, פסטו, עגבניה,5% גבינה בולגרית
5% Feta cheese, tomato, pesto, black
olives, za'atar(hyssop) and lettuce.

כריך טונה

 חסה, מלפפון חמוץ, עגבניה, טונה,רוטב איולי שום
Garlic aioli sauce, tuna, tomato,
pickle and lettuce.

299

179
Cheese Sandwich /

כריך גבינה צהובה

 עגבנייה, חסה, גבינת לבנה,גבינה צהובה
Cheddar cheese, quark cream cheese,
.lettuce and tomato

199

סלטים
Salads

Halloumi (cheese) Salad

/ סלט חלומי

Israeli Salad /

 מוגש עם טחינה, בצל סגול, חסה,עגבניות ומלפפונים

,פטריות צלויות,  בטטה צלויה,גבינת חלומי צרובה
, גזר,  עגבניות שרי,לבן/ בצל סגול, כרוב,אגוזי מלך
.  מתובל בוויניגרט בלסמי,חסה

Tomatoes and cucumbers, lettuce, purple
onion, served with tahini.

Sautéed Halloumi cheese, roasted sweet
potato, roasted mushrooms, walnuts,
cabbage, purple/white onion, cherry
tomatoes, carrot and lettuce, seasoned
with a vinaigrette.

79
Fastush salad /

289
lentil &bulgur Salad

סלט ישראלי

סלט פאטוש

, בצל, כרוב, גזר, עגבניות שרי, פלפל, צנונית, מלפפון,חסה
, מתובל ברוטב עשבי תיבול.בולגרית וקוביות לחם קלויות
שמן זית ולימון עם תערובת גרעינים קלויים

/ סלט עדשים ובורגול

bulgur, sweet potato dice, cucumber , red
onion , mix color bell paper .
Seasoned with silan vinegar and feta
cheese

Lettuce, cucumber, small radish, bell
paper , cherry tomatoes , carrot ,
cabbage , onion , feta cheese and toasted
bread dices .
seasoned with herbs , olive oil , lemon
and seeds

249

199

 פלפלים, בצל סגול, מלפפונים, קוביות בטטה,בורגול
. מתובל בוויניגרט סילאן וגבינה בולגרית,בצבעים

Greek Salad /
lettuce, Tomatoes ,cucumbers, onion,
black olives , feta cheese Seasoned with
vinegar lemon and zaatar

249

סלט יווני

, זיתים שחורים, בצל, מלפפון, עגבנייה,חסה
בולגרית בתיבול וויניגרט לימון זעתר

/
- Espresso
- Double Espresso
- Americano
- Macchiato
- Latte
- Soy Latte
- Cappuccino
- Soy Cappuccino
- Turkish Coffee
- Elite Instant Coffee with Milk
-Yellow Tea
- Hot chocolate

79
אספרסו
99
אספרסו כפול
79
אמריקנו
89
מקיאטו
99
לאטה
129 לאטה בחלב סויה
99
- קפוצ'ינו
129 קפוצ'ינו בחלב סויה
79 קפה טורקי שחור
99 נס קפה עלית&חלב
79
תה
139
(חם/שוקו )קר

79
99
79
89
99
129
99
129
79
99
79
139

Ice Americano
109
Elite Ice Coffee with Milk
119
Elite Vanilla Ice Coffee with Milk 119
Ice Chocolate
110

Coca Cola
Soda
Coca Cola Zero
100% Natural Squeezed Orange Juice
Sprite
100% Natural Squeezed Lemonade
Mineral Water

109
119
119
110

30
30
30
70
30
70
20

30
30
30
70
30
70
20

– אייס אמריקנו
אייס קפה עלית על חלב
אייס קפה וניל עלית על חלב
אייס שוקו

קוקה קולה
סודה
קוקה קולה זירו
 טבעי100% תפוזים סחוט
ספרייט
 טבעי100% לימונדה סחוט
מים מינירליים

