עיסקיות

מנות ראשונות
פוקאצ'ה אנטיפסטי
ירקות קלויים על פוקאצ'ה,
אפויים בתנור אבן וטחינה לבנה

חציל קלוי
חציל קלוי באורגנו ,עגבניות צלויות ,שום קונפי,
טחינה ,רימונים ושמן זית

סלט פנצנלה
חסה ,ארוגולה ,קרוטונים ,עגבניות שרי ,צנונית,
גזר וזיתי קלאמטה

סלט שוק
מבחר ירקות שוק טריים ,גרגירי חומוס מבושל
וקרוטונים פריכים בתיבול שמן זית ולימון

מרק היום
שאל את המלצר

מנות עיקריות

המנות (למעט מנת הדג) מגיעות עם תוספת אחת לבחירה:
תפו"א צלוי  /צ'יפס  /אורז  /סלט עלים /סלט ישראלי קצוץ

69

89

₪

₪

שניצל הבית

פרגית בגריל

פסטה בולונז
פסטה ברוטב בולונז עשיר

סינייה טלה

קלאב סנדוויץ' עוף
כריך חזה עוף ,צלוי בגריל עם איולי,
קארי ,בצל מקורמל ,עגבנייה
ועלי בייבי טריים
המבורגר פורטובלו (צמחוני)
פטריית פורטובלו צלויה בגריל,
פלפלים קלויים,בצל סגול,
עגבנייה וחסה

קלאב סנדוויץ' רוסטביף
כריך רוסטביף חם ,בלחם קלוי
עם מלפפון חמוץ ,איולי ועגבנייה
סלופי ג'ו
בשר טחון מתובל בלחמניית
המבורגר עם בצל מטוגן,
חסה ועגבנייה
פילה סלמון

119

המבורגר  250גרם *

שידרוגים
כוס יין הבית בתוספת

₪ 18

קינוח עיסקי בתוספת

*תוספת ₪ 10

₪ 28

₪

סינטה  250גרם
אנטריקוט  250גרם *
דג היום
שאל את המלצר

business
menu
appetizers
Focaccia with AntiPasti
Roasted vegetables on handmade focaccia,
baked in our brick ovens
and served with a side of tehina.

roasted eggplant
Roasted eggplant, roasted tomato,
garlic confit, pomegrante tehina
and olive oil

panzanella salad
Lettuce, arugula, croutons,
cherry tomatoes, radish, carrots and olives

Market Salad
A medley of fresh vegetables from our local
market. Chick peas, croutons, and fresh
herbs. Seasoned with extra virgin olive oil
and freshly squeezed lemon juice.

main courses
Roasted potatoes / French fries / Rice / Green salad /
Israeli chopped vegetables salad

69 nis
Chicken Schnitzel
Pasta Bolognese
pasta Spaghetti smothered
in our house made meat sauce
Chicken Club Sandwich
grilled chicken breast served
with a curry aioli, onion,
tomato and fresh greens
Portobello Burger
Roasted portobello sandwich
served with roasted peppers,
tomato, lettuce and onion

89 nis
spring chicken
lamb siniya
Roast Beef
Club Sandwich
Thinly sliced roast beef served
on toasted bread with lettuce,
tomato, pickles and aioli
Sloppy Joe
Ground beef slowly cooked
and seasoned, served on a
hamburger bun with lettuce,
tomato and onion

Hamburger 250 gr*

119 nis
Beef Sirloin steak
Rib Eye Steak*
Fish of the Day
*10 nis extra

upgrade options
A glass of our
house wine / 18 nis
business dessert
menu / 28 nis

