sandwich
מוגשים בלחם שאור וסלט אישי

כריך חביתת ירק 48...............
חביתת עשבי תיבול ,גבינת
שמנת או טחינה ,עגבניה,
מלפפון ומיקס עלים פריכים

כריך טונה 48.............................
סלט טונה ביתי ,מלפפון חמוץ,
בצל סגול ,עגבניה ,ביצה קשה
ומיקס עלים פריכים

כריך אבוקדו 48.................. VO
אבוקדו ,ביצה קשה ,סלסת
פלפלים ,עגבניות ומיקס עלים
פריכים

כריך סלמון דה לקס 58. . ........
סלמון מעושן ,קרם שמנת,
מלפפון ,תרד ,בצל ירוק ,שמן
זית ולימון

קרייזי אנטריקוט 69..............................................................................
כריך חם בג׳בטה כפרית עם רצועות אנטריקוט ,בצל קריספי,
חסה ,עגבניה ורוטב טרטר .מוגש עם צ'יפס בטטה ,סלסה פלפלים
וצ'ימיצורי ביתי

Great food
לזניה ריקוטה ועגבניות 63.............................................................

שכבות פסטה טריה ,ריקוטה ,בשמל ותרד טורקי ,מוצרלה
ופרמז׳ן .מוגש עם סלט לבחירה

לזניה בולונז 63. . ...................................................................................
שכבות פסטה טריה ,רגו בולונז ,בשמל ,אורגנו עם גבינת
מוצרלה ופרמז'ן .מוגש עם סלט לבחירה

פנה נפוליטנה 45.. ........................................................................... VO

פסטה טריה ברוטב עגבניות איטלקי בבישול ארוך ,שום,
בזיליקום ואורגנו טרי

 -מוגשים עם לחם שיאור -

טורטליני בטטה וג'ינג'ר ענק עשוי בעבודת יד ,רוטב אלפרדו
קטיפתי ,שום ,יין לבן ,אגוז מוסקט ,פטריות שמפניון פריכות
ופרמז׳ן

רוטב עגבניות קלאסי ,קרם שמנת ובזיליקום .מוגש עם פרמז'ן

סלט בריאות ויטמינים וברזל 56................................................. VO
קוסקוס מלא ,עדשים שחורות מונבטות ,סלק ,מלפפון ,נבטים,
בצל סגול ,גזר ,נענע ,פטרוזיליה ,בצל ירוק ,צנונית וצפתית ,5%
ברוטב שמן זית לימון ,טחינה גולמית ושקדים קלויים
סלט חלומי ופטריות 65............................................................................
גבינת חלומי פריכה עם פטריות מוקפצות ברוטב טריאקי עדין על
סלט שוק עשיר במיקס עלים פריכים ,עגבניה ,מלפפון ,גזר ,פלפל
קלוי ,צנון ,בצל סגול בתיבול שמן זית לימון ואגוזים
סלט טונה 62............................................................................................
עגבניות שרי ,מלפפון ,פלפל ,גזר ,בצל סגול וירוק ,זיתי קלמטה,
מיקס עלים ועשבי תיבול .מוגש עם טונה מתובלת ,ביצה קשה
וקורנישונים

BEYOND MEAT
עראייס 62.. ......................................................................................... VF
פיתה צרובה בגריל ממולאת בטחון טבעוני עשיר בטעמים וירק
קצוץ .מוגש עם טחינה וסלט עגבניות פקנטי ,בצל סגול ,שום,
פלפל חריף ,לימון כבוש ופטרוזליה

בסיס איטלקי מקמח דורום ,מוצרלה ,רוטב נפוליטנה ואורגנו טרי
מוגשת עם תוספת לבחירה

תוספות ב :₪ 5-טונה  /פטה  /בצל סגול  /פטריות /זיתי קלמטה /
תרד  /פלפלים קלויים /גבינה צפתית
סלמון טריאקי 89. . ...............................................................................
מוגש עם סלט לבחירה
פילה סלמון בקרסט אגוזים אפוי בתנור לבנים ,מוגש עם אורז
שחור ,פיטריות שימג'י גזר ברונוואז ,בצל ירוק ואפונה ברוטב
טריאקי עדין
המבורגר הבית מוגש עם צ'יפס פריך 64.. ........................................
 220גרם בשר קצבים משובח עם חסה ,עגבניה ,מלפפון חמוץ
ובצל סגול
תוספות  :₪ 5בצל מטוגן  /פטריות  /חציל
תוספות  :₪ 8ביצת עין  /מוצרלה
נודלס אודון עשיר 67. . .................................................................. VO
אנטריקוט  /סלמון  /פרגית
אטריות חיטה יפניות מוקפצות עם מיקס פטריות נבטים ,גזר,
בצל ,פלפלים ,שעועית ירוקה ,ברוקולי ברוטב טריאקי עדין,
בצל ירוק ושומשום
פרגית צ'נטו ארבה 69.. ......................................................................
פרגית במרינדת עשבי תבלין טריים ,שום ושמן זית.
מוגש עם תפוח אדמה כפרי וסלט אישי לבחירה
שניצל מנדרין 63. . ...............................................................................
חזה עוף בציפוי פריך וביתי ,מוגש עם צ'יפס וסלט לבחירה

המבורגר טבעוני משובח 69.. ....................................................... VF
לחמניה טריה ,פרוסות עגבניה ,חסה ,מלפפון חמוץ ,בצל סגול
ורוטב שום .מוגש בתוספת צ’יפס פריך
תוספות :₪ 5
מוצרלה טבעונית  /בצל מטוגן  /פטריות  /אבוקדו
VF

מנה טבעונית

VO

מנה שניתן להפוך לטבעונית בשינוי קל

Delivery

פנה קצבים 72.......................................................................................
רוטב עשיר של ציר בקר ונגיעות שמנת עם רצועות אנטריקוט,
בצל סגול ,עגבניות שרי ,שום ,פטריות ,אפונה ,פרמז'ן ועשבי
תבלין ארומטיים

פיצה נפוליטנה 45.. .............................................................................

סלט יווני 56..............................................................................................
סלט חתוך גס ,עגבניה ,מלפפון ,מיקס עלים ,פלפל קלוי ,עגבניות
שרי ,זיתי קלמטה ,בצל סגול ,סלק ,צנונית עם פטה יוונית בתיבול
שמן זית ,לימון ופטרוזיליה

להזמנות073-760-3500 :

קפלאצ’ו פונגי 63..............................................................................

רביולי מוצרלה ברוטב רוזה 63....................................................

salads

סניף מוריה

drinks
משקאות קלים

קוקה-קולה  /דיאט קוקה-קולה /
קוקה-קולה זירו  /ספרייט  /ספרייט זירו 9...............................
קינלי סודה 7..........................................................................................
פיוז-טי אפרסק 11 .. .............................................................................
נביעות מים מינרלים 7......................................................................
ֵפ ָר ֵרלה מים מינרליים מוגזים  330מ"ל  750 /מ"ל 12/9.....................
מאלטי בירה שחורה 9........................................................................
בירות  -סטלה  /ויינשטפן 19...........................................................
שתיה קלה  1.5ליטר 13........................................................................

קולה  /קולה זירו /ספרייט  /ספרייט זירו  /פיוז טי אפרסק /
פריגת ענבים  /פריגת תפוחים  /לימונענע

המשלוחים בימים א׳-ש׳ 12:00-22:00
 אזור חלוקה מוגבל -ללא כפל מבצעים
מנימום הזמנה ₪ 120

***!*** enjoy

המשלוח עלינו!

