


כנפיים אדומות במעשנת
400 גרם, מוקפצים ברוטב צ'ילי 
אננס מתוק חריף, שומשום קלוי, 
בצל ירוק ונגיעות לימון כבוש.  

חציל בלאדי עשוי בגריל 
פטרוזיליה, סלסלת עגבניות קצוצה, 
שברי שום, שקדים קלויים וטחינה 

חצילים שרופה לצד טוסטונים.     

סיגר שפדוני 
בשר טלה משובח קצוץ דק על הסכין, 

לימון כבוש, עלים ירוקים, אריסה, 
טחינה סילאן ושומשום קלוי. 

סלט השוק
מבחר עלים ירוקים, עגבניות מנומרות, 
בצל, גזר, גמבות, פירות הדרים, טבולה 

ופיצוחים, פקאן ברוטב סילאן ודבש.

שניצל שאכל פירה 
חזה עוף עטוף בפירה מזוקק 

ועשב תיבול, לצד מקל סיגר לימון 
איולי שום ונענע.

המעורב הירושלמי של שפדוני
בצל לבן מקורמל, איולי עמבה,  

טחינה לבנה ושקית חמוצים, מונח 
על לאפה דרוזית דקה.

ראשונות  )אחת לבחירה(

עקריות )אחת לבחירה(

₪  59 

הארוחה כוללת מנת פתיחה, מנה עיקרית ותספת בצד לבחירה:
צ’פס / צ’אנקים / מג’דרה

מוגש עם כוס מיץ תפוזים או בקבוק זכוכית שתיה קלה בתוספת 8 ₪
פתיחת שולחן סלטים 30 ₪  לסועד

ערייס בשר 
פיתה עבודת יד ממולאת בבשר קצוץ 
ושומן כבש, לצד טחינה ירוקה וסלסת 

עגבניות חריפה על גריל פחמים.

מיקס פטריות מוקפצות 
פטריות שוק מוקפצות בוואק מעלה 
עשן, צ'ילי אננס וטריאקי מצומצמים, 

שום קונפי ועלים ירוקים.  

פוקצ'ה הבית
מטבלים רוזמרין, טימין, שמן זית, 

ומבחר סלטי הבית.

קבב טלה 
בשר טלה קצוץ בתוספת שומן
 כבש, ריבת בצל ועשבי תיבול, 
לצד סירת חציל בלאדי ממולא

 בטחינה חצילים שרופה.  

שיפודי פילה עוף  
)2 שיפודים(

שיפודי כבד עוף 
 )2 שיפודים(

ראשונות  )אחת לבחירה(

עקריות )אחת לבחירה(

₪  69 

העסקיות שלנו מוגשות בין הימים א - ה
בין השעות 12:00 - 17:00

ראשונות  )אחת לבחירה(

עקריות )אחת לבחירה(

₪ 79 

מיני פיתה קטנות ומטריפות
אסאדו על האש בציר ירקות שורש 

לצד איולי צ'יפוטלה, סלסה
מקסיקנית וחמוצים.    

קרפצ'יו פילה 
בקר טרי נע חתוך דק דק, כבוש 

בבלסמי מצומצם, מלח ים, שום קונפי, 
שמן זית, עלי ארגולה, פלפל חריף, 

ופירות הדר מקורמלים. 

כרובית מטוגנת  
עטופה בטמפרטורה לימונית 

קריספית, טחינה, עמבה, צ'ילי מתוק, 
עישבי תיבול ושקדים קלויים.  

סלט שפדוני 
מבחר עלים וירקות טריים, פירות 
הדרים מקורמלים, פטריות ובצל 

מוקפצים, ניוקי קריספי ובטטה מטוגנת 
עם רצועות פרגית וסטייק, שומשום 

קלוי, וטחינה גולמית.  

שיפודי פרגיות  
)2 שיפודים(

המבורגר הציידים 150 גרם 
קלאסי במעשנת

100% בשר בקר, חמאת בוטנים, שום 
קונפי וטבעות בצל בטמפורה.

תפריט עסקיות


