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Labaneh spiced with olive oil and za'atar, 
accompanied by house pickles and crunchy pita bread

 Crispy spicy fries,
Extra melted cheese:  59

Deep fried potato cubes
With sweet chilli sauce *extra cheese  59

Ciabatta served with 3 dips:
 Matbuha salad, tahini,  pickled lemon spread, and house pickles.

59

3

   
       

גוואקמולי /
סלט אבוקדו בסגנון מקסיקני 

מוגש עם קרעי פיתה מטוגנת.

צלחת לבאנה בתיבול שמן זית וזעתר
מוגש בליווי חמוצי הבית ופיתה קראנצ‘

Guacamole

225
Mexican style Avocado Salad
Served with fried Pita stripes

Appetizers

89
Tempura Onion Rings / טבעות בצל בציפוי טמפורה

טבעות בצל קראנצ'יות מצופות טמפורה

Crunchy Tempura Onion Rings
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Scrambled eggs served with tomato,
 cucumber, lettuce, onion and tahini 

2 poached eggs in a spicy tomato and bell pepper sauce

chopped vegetable salad, tahini olives and pita
2  poached eggs, in a spicy tomato and bell pepper sauce

22

   
       

חמוצי הבית ופיתה.חמוצי הבית ופיתה.

Breakfast |

מוגש עם גבינה צהובה, גבינה לבנה, טונה, 
סלט ירקות קצוץ אישי, זיתים ולחם קל/דגנים.

served with yellow cheese, white cheese, tuna,
�nely chopped vegetable salad, olives, 
and a choice of white or mixed grain bread.



פרוסות תפוח אדמה, חציל קלוי,
ביצה קשה, ממרח פלפל קלוי פיקנטי,

אריסה, מלפפון חמוץ, טחינה וחסה.

Sandwiches/

Omelette Sandwich

Omelette with two eggs,cream cheese, tomato,  
pickles and lettuce.

179
כריך חביתה /

Halloumi Cheese Sandwich

199
כריך חלומי /

Tuna Sandwich

179
כריך טונה/

Greek Sandwich

199
כריך יווני /

Sabich Sandwich

179
כריך סביח /

Salmon Sandwich

269
כריך סלמון/

Seared Halloumi cheese cream cheese, tomato, , 
pickles and lettuce

Tuna with garlic aioli sauce, tomato, pickles  
and lettuce

5%

5% Bulgarian cheese with tomato, pesto, black olives,  
za'atar and lettuce.

Slices of potato, roasted eggplant and hard boiled egg with 

פרוסות תפוח אדמה, חציל קלוי, ביצה קשה
 אריסה, מלפפון חמוץ, טחינה וחסה.

Harisa, pickles, tahini and lettuce. 

סלמון כבוש, גבינת שמנת, חסה,
בצל סגול, מלפפון.

Gravlax, cream cheese, lettuce, 
red onion and cucumber.



tomatoes and cucumbers, croutons, tahina, 
grated hard boiled egg, warm chickpeas, red onion.

Tuna, lettuce, baked potatoes, corn, hard boiled egg, roasted eggplant, 
tomatoes, pickles, red onion.

Tomatoes, cucumbers, lettuce and red  onion,
served with tahini

5% Bulgarian cheese, cherry tomatoes, colorful peppers,

5
 ( )

Deep fried cubes of halloumi cheese, 
crispy cubes of sweet potato, stir fried mushrooms and cabbage,
walnuts, cherry tomatoes, carrot and lettuce.
Seasoned with mustard, honey and garlic vinaigrette 

סלט שורשים

סלט סביח

כרוב לבן, גזר, צנון יפני, בצל סגול, סלק, נבטים סיניים
 וג‘עלה (תערובת גרעיני חמניה ודלעת קלויים)

מתובל ברוטב סאטה (רוטב בוטנים וחלב קוקוס) .

קינואה, סלרי, בצל סגול, קוביות בטטה פריכות, חמוציות, אגוזי מלך,
תפוח עץ ירוק בטיבול סילאן ושמן שומשום.

חסה, עגבניה, מלפפון חמוץ, חצילים מטוגנים, תפו“א מבושל, בצל סגול, ביצה קשה
מטובל בשמן זית ולימון כבוש מוגש עם אריסה וטחינה גולמית.

קוביות חלומי בטיגון עמוק, קוביות בטטה פריכות, 
כרוב לבן ופטריות מוקפצות, אגוזי מלך, עגבניות שרי,

גזר וחסה. מתובל בויניגרט חרדל, שום ודבש.

Sabih Salad/

Root Salad/

 Lettuce, Pickles, Fried eggplant, Potato, Red
 Onion, Boiled egg in olive oil and lemon
 dressing served with Harrisa and Tahini

Cabbage, Radish, Red Onion, Beets, Sprouts
and mixed nuts in satay dressing (peanuts and coconut milk sauce).

Quinoa, Celery, Red Onion, Crispy sweet potatoes, Cranberries
Walnuts in olive oil and sesame dressing

149

249

129

מלפפון חמוץ, בצל סגול. מתובל בשמן זית וליים

Salads / 



Toasts /

Emek cheese, tomato and olive tapenade
Served with a side salad

Emek cheese and pizza sauce 
served with sliced tomato and cucumber
choice of dessert cinnamon danish or rugelach

5% Bulgarian cheese, Emek cheese and roasted peppers pesto
 Served with a side salad

5%

  
           

טוסט איכרים /  
פיתה שומשום, גבינת לאבנה, גבינה צהובה, זעתר

מוגש עם סלט ירקות אוריינטלי

Farmers Toast

 Sesame Pita Labneh Cheese, Yellow Cheese
Served with an oriental veggie salad

219

30- -30



Our Pizzas /
Freshly Baked in our stone oven

Our signature dough with cream sauce, mushrooms,
onions and sprinkles of ‘emek’  and bulgarian cheese.

 Our signature dough with tomato sauce
and grated ‘emek’ cheese.

Our signature dough, garlic, black olives,
red onion, roasted sweet pepper, cherry tomatoes, hot chili, bulgarian 
cheese and za'atar spice mix

   
       

Baked in our in-house high-heat stone oven,
brushed with pesto sauce, anti pasti, crushed garlic and 
coarse salt, served with olive tapenade and pickled lemon 

לחם הבית שנאפה בחום גבוה, מוברש ברוטב פסטו, 
אנטי פסטי, שום כתוש ומלח גס. מוגש בליווי טפנד זיתים ולימון כבוש



Boureka 

served with house pickles, tahini, boiled egg and tomato salsa

Your choice of a sambusak: 
Pizza, tuna and onions Or Pizza olive Served with 3 dips 
  

   
       

Appetizers
189219 מוגש בליווי חמוצי הבית, ביצה קשה, טחינה וסלסת עגבניות

מוגש בליווי שלושה מטבלים

Cheese Borekas, boiled egg, pickle and tomato
Served with house pickles, tahini and tomato salsa

בורקס גבינה, ביצה קשה, מלפפון חמוץ ועגבנייה
מוגש בליווי חמוצי הבית, טחינה, וסלסת עגבניות



Our Hummus /

Hummus
topped  with warm chickpeas seasoned with garlic, lemon and tahini

Hummus
topped  with warm mushroom and onion stew 

Hummus
topped with hot Egyptian ful medames (fava bean stew), tahini and
 boiled egg, seasoned with garlic, lemon, cumin and paprika.

chickpea paste

        

גוואקמולי /
Additional Pita- 20פיתה נוספת - 20



Pasta /

Spaghetti in Italian tomato sauce,
with garlic, olive oil and  oregano

Fettuccine in Italian tomato sauce,
mushroom cream and oregano

Fettuccine in a creamed mushroom sauce 
with oregano 

Stir fried Asian style spaghetti
with cabbage, peppers, carrots, onion and garlic

Aglio Olio/א-לה טרפנזהאליו אוליו
pesto alla trapauese

פטוצ‘יני ברוטב בשמל,
 פטריות ואורגנו.

פטוצ‘יני ברוטב עגבניות איטלקי
עם בשמל ואורגנו.

פטוצ‘יני ברוטב פסטו ביתי, טפטופי בולגרית,
גרידת לימון וקוביות סלמון בקראסט ירוק.

ספגטי, זיתים שחורים, עגבניות שרי,
שום קונפי, ברוטב שמן זית, שום וליים

Fettuccine , Feta cheese ,lemon zest and
 crussted Salmon in pesto sauce 

Spaghetti, black olives, cherry tomatoes, 
garlic con�t, in olive oil, garlic and lime

139
399

,



Fish /

served with mashed sweet potatos and small saladserved with mashed sweet potatos and small salad

Red Drum coated in seasoned pesto and mixed nut crust,
served with french fries and side-saladserved with french fries and side-salad

Fish Shawarma/

 Mixed �sh a la plancha  in an Israeli spice,
 Served in a wrap with hummus, Sumak onion,
 Tomatoes Salsa, Pickles, Tahini and Amba

סטייק טונה אדומה ברוטב יין אדום שווארמה דגים
סטייק טונה אדומה צרוב במחבת ברוטב יין אדום, טימין ובצלי שלוט

מוגש לצד פירה תפו“א, שמן כמהין ובצל מקורמל

מוגש בתוספת צ‘יפס וסלט ירקות אישימוגש בתוספת צ‘יפס וסלט ירקות אישי

459
799

Red Tuna Steak in Red Wine Sauce

Pan seared red tuna steak in red wine sauce, 
thyme and shallots. Served with potato puree tru�e oil and caramelized onion



Coffee / קפה

Ice coffee / אייס קפה

 Soft drinks / שתייה קלה

אספרסו                     79
אספרסו כפול                     99
אמריקנו                    79
מקיאטו                     89
לאטה                    99
לאטה בחלב סויה                   129
קפוצ'ינו                     99

קפוצ'ינו בחלב סויה                   129
קפה טורקי שחור                   79
נס קפה עלית & חלב                   99
תה                     79 
שוקו                     119
שוקולטה                    139

Cappuccino 99
Cappuccino with soy milk      129
Turkish black coffee     79
Elite Instant Coffee & milk 99
Tea          79
Chocolate milk      119
Shokolata 139

Espresso    79
Double espresso         99
Americano  79 
Macchiato  89 
Latte  99
Latte with soy milk    129

109 אייס אמריקנו   

119 אייס קפה עלית על חלב         

119 חלב     על  עלית  וניל  קפה  אייס 

110 שוקו                  אייס 

30 קוקה & קולה   

30 קוקה & קולה זירו       

30 ספרייט    

20 מינירליים                מים 

30 סודה              

תפוזים סחוט 100% טבעי               70

לימונדה סחוט 100% טבעי           70

Ice Americano   109

Elite Ice Coffee on milk   119

Elite Vanilla Ice Coffee on milk    119

Iced chocolate milk  110

Coca - Cola    30

Coke zero                            30

Sprite    30

Mineral Water   20

Soda water    30

100% pure- squeezed orange juice  70

100% pure- squeezed orange juice 70


