
Take
Away

סיגר בשר
פסטל תפו״א

סמבוסק חומוס
קובה מטוגן

מטוגנים

Meat Cigar
Pastel
Sambosak Humus
Fried Kube

Fried

3
3
5
6

Soupsמרקים

Beets Kube Soup (Red) - meat \ veg
The traditional most popular Kube soup!
Based on beets, tomatoes and carrots

Hamusta Kube Soup (Yellow)
Consomme sourish 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
Based on tomato soup

Gluten free Kube 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 קובה ללא גלוטן
מרק שעועית

מרק ירקות
מרק עדשים )רק בחורף(

מרק בשר עם ירקות

30

30

30

30

35
17
17
17
35

Stuffed Vegetablesממולאים

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

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

30
30
35
35
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32

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

17
17
17

17
17
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Cooked Mainsעיקריות מבושלות

Meatballs 
+ 2 side dishes

Fish fillet 
+ 2 side dishes

Chicken Schnitzel
+ 2 side dishes

Chicken Sufrito with potatos

Beef Sufrito with potatos

Vegetable Couscous (only on Tuesday)

1/2 kg  \  Tray

Chicken Couscous (only on Tuesday)

Meat Couscous (only on Tuesday)

קציצות בשר
+ 2 תוספות

פילה דג ברוטב / מטוגן
+ 2 תוספות

שניצל עוף
+ 2 תוספות

סופריטו עוף עם תפו״א
סופריטו בשר עם תפו״א

קוסקוס ירקות )יום ג'(
מגש  /  1/2 ק״ג

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

32
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15 / 30
45
60

in a Pitta Breadבפיתה

Humus & Salads
Omelet \ Veg Omelet "Idga"
Skewer 
Chicken Schnitzel  
Meatballs 
Jerusalem Mix

חומוס וסלטים  
חביתה / עיג'ה

שיפוד
שניצל עוף

קציצות
מעורב ירושלמי

15
15
25
25
25
40 שעות פתיחה:

א׳-ה׳ 09:00-17:00   ו׳ 09:00-16:00

חומוס גרגירים / טחינה
חמוצים / חצילים / ירקות מעורבים / 

כרוב / סלט משתנה
סלט חריף / סלט טורקי

סלטים

Humus with chickpeas \ Tehini
Pickles \ Eggplant \ Mix Veg \ 
Cabbage \ Variable salad
Spicy Salad \ Turkish Salad

Salads

15
5

8

30
15

15

1/2 kg 1/4 kg
אלרגנים? צמחונים?  

חשוב לנו לדעת, עדכנו אותנו

מסעדה  02-6245169 
קבוצות  058-4884424


