
Pitta Bread & Salads

חומוס גרגירים / טחינה
חומוס בשר

קובה מטוגן )2( וטחינה
סיגרים בשר )4(

פסטלים תפו״א )3(

סמבוסק חומוס )2(
שקשוקה

כמיטב המסורת בבוקר!
עגבניות, בצל, שום, פלפלים וביצים מבושלים במחבת

ראשונות

Humus with chickpeas \ Tehini
Humus with ground beef
Fried Kube )2( with Tahini on the side
Meat Cigars 
Fried pastry stuffed with ground beef )4(

Pastel 
Fried pastry stuffed with mashed potatos )3(

Sambosak Humus )2( 
Shakshuka
A traditional morning feast! 
Sunny-side-up eggs, cooked over fresh tomato-veg spicy stew

Starters
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15
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Soupsמרקים

Beets Kube Soup (Red) meat \ veg
The traditional most popular Kube soup!
Beets & tomato soup with carrots

Hamusta Kube Soup (Yellow)
Sourish yellow soup with zucchini and lemon

Siske Kube Soup
Similar to the Hamusta. Seasoned with lemon & 
garlic, filled with slow roasted chopped beef

Okra Kube soup meat \ veg
Tomato soup

Bean Soup
Vegetable Soup
Lentil Soup )only in the winter(

Meat Soup with vegetables

מרק קובה סלק (אדום) בשרי / צמחוני
מרק הקובה המסורתי והפופולארי ביותר!

על בסיס סלק ועגבניות, עשיר בירקות

מרק קובה חמוסתה (צהוב)
מרק קובה צהוב וחמוץ עם קישואים ולימון

מרק קובה סיסקה
מרק צהוב וחמוץ )דומה לחמוסתה(, מתובל 

בשום ולימון, ממולא בבשר קצוץ בבישול איטי

מרק קובה במיה בשרי / צמחוני
על בסיס מרק עגבניות

מרק שעועית
מרק ירקות

מרק עדשים )רק בחורף(
מרק בשר עם ירקות
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Stuffed Vegetablesממולאים

A platter of Stuffed Vegetables
Pepper )veg(

Zucchini )veg(

Grapevine leaf )veg(

Cabbage \ Onion )veg(

Musaka Eggplant stuffed with ground beef

Mafrum Potato stuffed with ground beef

Artichoke hearts stuffed with ground beef

פלטת ממולאים
פלפלים )צמחוני(

קישואים )צמחוני(
עלי גפן )צמחוני(

עלי כרוב / בצל )צמחוני(
מוסקה חציל ממולא בבשר טחון ברוטב עגבניות

מפרום תחתיות תפו״א ממולאות בשר טחון
תחתיות ארטישוק ממולאות בשר טחון
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Side Dishes

Rice and Beans
French Fries
Majadra
Rice with lentils & fried onion

Israeli Salad
Cooked Potatos
Okra

אורז ושעועית
צ'יפס

מג'דרה  
אורז עם עדשים ובצל מטוגן

סלט ירקות
תפו״א מבושלים

במייה

תוספות
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קוקה קולה / זירו
מירנדה / 7up / דיאט

מיץ תפוזים / ענבים / אשכוליות (דיאט)
סיידר תפוחים צלול / מוגז

 תה קר אפרסק
סודה

מים מינרלים
קנקן לימונדה

בירה גולדסטאר / הייניקן
נשר - בירה שחורה

Coca Cola \ Zero
Miranda \ 7Up \ Diet
Orange Juice \ Grape \ Grapefruit (Diet)
Apple Cider Clear \ Soda
Peach Ice Tea
Sparkling water
Mineral Water
Lemonade Pitcher
Goldstar \ Heineken Beer
Nesher - Root Beer

Cold Drinksשתיה קרה
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Cooked Mainsעיקריות מבושלות

Meatballs
Meatballs + 2 side dishes

Fish fillet + 2 side dishes

Chicken Sufrito with potatos

Beef Sufrito with potatos

Vegetable Couscous )only on Tuesday(

Chicken Couscous )only on Tuesday(

Meat Couscous )only on Tuesday(

קציצות בשר
קציצות בשר + 2 תוספות

פילה דג ברוטב / מטוגן + 2 תוספות
סופריטו עוף עם תפו״א

סופריטו בשר עם תפו״א
קוסקוס ירקות )יום ג'(

קוסקוס עוף )יום ג'(
קוסקוס בשר )יום ג'(
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Skewersשיפודים

Chicken Skewer
Chicken Liver Skewer
Kabab Skewer
Pullet Skewer
1 Skewer + 2 SD

2 Skewers + 2 SD

Chicken Steak + 2 SD

Chicken Shishlik + 2 SD

Jerusalem Mix + 2 SD

Chicken Schnitzel + 2 SD

שיפוד עוף
שיפוד כבד עוף

שיפוד קבב
שיפוד פרגית

שיפוד אחד + 2 תוספות
2 שיפודים + 2 תוספות
סטייק עוף + 2 תוספות

שישליק עוף + 2 תוספות
מעורב ירושלמי + 2 תוספות

שניצל עוף + 2 תוספות
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אלרגנים? צמחונים? חשוב לנו לדעת, עדכנו אותנו

שעות פתיחה:
א׳-ה׳ 09:00-17:00   ו׳ 09:00-16:00

10פיתות וסלטים
Per Person  •  לאדם

₪
NIS


