
מנות פתיחה

20 צ׳יפס	גדול	

25 סלט	בריאות	עגבניה,	מלפפון,	חסה,	גזר,	כרוב	סגול	וגמבה	

28 חומוס	גרגירים	בשמן	זית	ופטרוזיליה 

33 חומוס	מסבחה	חומוס,	טחינה,	גרגירים,	שמן	זית	ולימון 

33 חומוס	פטריות	בשמן	זית	ופטרוזיליה 

38 חומוס	בשר/רצועות	עוף/מעורב/שווארמה	

42 חומוס	כבד	

48 חומוס	פרגיות	
*	חומוס	מגיע	עם	2	פיתות,	כל	פיתה	נוספת	-	2	₪

פלטות בשרים
250 פלטה	זוגית	)הזמנה זוגית בלבד( 

 2	שיפודי	כבד,	2	שיפודי	פרגיות,	2	סטייק	סינטה	
ו–4	קבבוני	כבש	+	סלטי	הבית

מוגש	עם	לחם	פרנה	חם,	מגוון	סלטי	הבית,	תוספות	ו–2	בקבוקי	שתיה	
לבחירה

מנות ילדים
45 שניצלונים	וצ׳יפס	
45 רצועות	עוף	מוקפץ	וצ׳יפס	

קינוח
שאל	את	המלצר	

שתיה

8 קפה	/	תה	

10 בקבוק	קטן	

15 בירה	לבנה	

15 קנקן	מיץ	ענבים	

על האש
2	שיפודים	-	מוגש	עם	לחם	פרנה	חם,	מגוון	סלטי	הבית	ותוספות

69 סטייק	עוף	

72 קבבוני	כבש	200	גר׳	)4	יח׳( 

72 שיפודי	כבד	עוף	

79 שיפודי	פרגיות	

79 סטייק	סינטה	פרוס	דק	

99 שיפודי	אנטרקוט	מיושן	

109 סטייק	אנטרקוט	מיושן	300	גר׳	

סלטים
עגבניה,	מלפפון,	חסה,	גזר,	כרוב	סגול,	גמבה.

מגיע	עם	לימון,	רוטב	שום	ואלף	האיים	בצד

48 סלט	חזה	עוף	/	רצועות	עוף	מוקפץ	

55 סלט	פרגיות	

55 סלט	רצועות	סינטה	

עיקריות
מוגש	עם	לחם	פרנה	חם,	מגוון	סלטי	הבית	ותוספות

69 שניצל	/	שניצלונים	ביתיים	

72 שווארמה	עוף	נתחי	עוף	עם	בצל 

72 רצועות	עוף	מוקפץ	רצועות	עוף,	בצל	וגמבה 

79 מעורב	ירושלמי	רצועות	עוף,	טחול	ובצל 

תוספות לבחירה:
אורז	לבן	/	אורז	שעועית	/	צ׳יפס	/	סלט	בריאות	ישראלי

סועד	שלא	הזמין	מנת	בשרים,	יחוייב	ב–20	₪	עבור	הסלטים	|	כל	משקלי	הבשר	הם	לפני	צלייה



Starters

French Fries 20
Health Salad tomato, cucumber, lettuce, carrot,  25 
purple cabbage and red pepper

Hummus with chickpeas in olive oil and parsley 28
Hummus Masabacha hummus, tahini,  33 
Chickpeas, olive oil and lemon

Hummus with mashrooms in olive oil and parsley 33
Hummus with mince meat/chicken strips/jerusalem  38 
mix/ shawarma 

=Hummus with chicken liver 42
Hummus with spring chichen 48

* Hummus served with 2 pitas, each additional pita - 2 NIS

Meat plates (for 2 persons only)

Double plate served with house salads:  250
2 liver skewers, 2 chicken skewers, 2 sinta steak And 4 lamb 
kebabs

Served with hot Frena bread, a variety of house salads, extras and 
2 Drinking Bottles

Children’s dishes

Schnitzel with fries 45
Stir-fried chicken strips with fries 45

Barbecue

2 skewers - Served with hot Frena bread, a variety of house salads 
and extras

Chicken breast steak 69
Lamb kebabs (4 pcs) 72
Chicken liver skewers 72
Spring chicken skewers 79
Sinta steak - thin slices 79
Aged entrecote skewers 99
Aged entrecote steak 300 gr 109

Salads

Tomato, cucumber, lettuce, carrot, purple cabbage, red pepper.
Served with lemon, garlic sauce and a thousand islands on the side

Chicken breast / stir fried chicken strips 48
Spring chicken salad 55
Sinta steak salad 55

Dessert

Ask the waiter 

Drinks

Coffee / Tea 8
Small bottle 10
White beer 15
Grape pitcher 15

Main course

Served with hot Frena bread, a variety of house salads and extras

Schnitzel / home schnitzels 69
Chicken Shawarma chunks of chicken with onion 72
Chopped chicken strips onion and red pepper 72
Jerusalem mix chicken strips, spleen and onion 79

Side dishes:
White rice / Rice beans / French fries / Israeli health salad

A diner who has not ordered a meat dish, will be charged 20 NIS for the salads
All the weight of the meats are before roasting


