
עיקריות
₪ 52 רבע עוף בגריל עם 2 תוספות לבחירה 

₪ 68 חצי עוף בגריל עם 2 תוספות לבחירה 

₪ 55 צ‘יקן שניצל עם 2 תוספות לבחירה  

₪ 55 סטייק חזה עוף עם 2 תוספות לבחירה 

₪ 52 סלט עוף בהרכבה    

₪ 55 סלט סטייק עוף / שניצל בהרכבה  

₪ 44 מנה צמחונית )3 תוספות לבחירה(  

₪ 92 עוף שלם בגריל ללא תוספות   

₪ 16 תוספת שלישית למנה עיקרית  

תוספות חמות לבחירה
תפוח אדמה בגריל  //  פירה  //  צ‘יפס

אורז אורגני שעריה  //  שעועית ירוקה ברוטב עגבניות

אנטיפסטי ירקות שורש בגריל  //  כרוב בגריל

תוספות קרות לבחירה
סלט ירוק  //  סלט טאבולה  //  סלט קולסלאו

סלט עגבניות  //  סלט עדשים עם לימון כבוש

סלט קינואה אדומה עם ירקות שורש 

סלט כרוב לבן עם שומשום קלוי

רטבים לבחירה
צ‘ימיצ‘ורי  //  איולי שיפקה  //  מיונז שום

קטשופ  //  חרדל

תוספת רוטב - 2 ₪

שתייה
₪ 12 שתיה מתוקה     
₪ 10 סודה / מים     



COLD SIDE-DISHES
Green salad  //  Tabula salad  //  Coleslaw salad 

Tomato salad  //  Lentils salad with pickled lemon
Red quinoa salad with root vegetables

Cabbage salad with roasted sesame seeds

WARM SIDE-DISHES
Grilled potatoes  //  Mashed potatoes

French fries  //  Organic rice
Green beans in tomato sauce

Grilled vegetables "Antipasti"  //  grilled cabbage

SAUCES
Chimichurri  //  Spicy aioli  //  Garlic mayonnaise

Ketchup  //  Mustard

Extra sauce: 2 ₪

bEvERAgES
Soft drinks      12 ₪
Soda / Water      10 ₪

MAINS
1/4 grilled chicken + 2 side-dishes for choice 52 ₪
1/2 grilled chicken + 2 side-dishes for choice 68 ₪
Chicken  Schnitzel + 2 side-dishes for choice 55 ₪
Grilled chicken breast + 2 side-dishes for choice 55 ₪
Healthy chicken salad     52 ₪
Healthy chicken breast / Schnitzel salad  55 ₪
Vegetarian Dish (3 side dishes for choice)  44 ₪
Whole grilled chicken  without side-dishes  92 ₪
3rd  side-dish for main course    16 ₪


