
F O L L O W  U S :  @ O N Z A _ J A F F A

 

סלט כרוביות מטוגנות 52

כרובית, בצל סגול, טחינה, עלים, שקדים וויניגרט שום לימון
 

סלט שוק איסטנבולי 54

טולום, קרעי סימיט, ירקות טריים, גרגיר נחלים ווינגרט סומק
 

סשימי גספאצ'ו 65

סשימי דג לבן, גספאצ'ו מלפפון, קישוא מפוחם,תפוח בסאוור, פאף בורגול 
 

טרטר טבולה 65

דג ים, קרם חצילים שרופים, טבולה עשבים, בצל מטוגן וטוויל זעתר
 

"באליק אקמק" 68

דג קונפי, יוגורט יווני, עגבניות לחות, קלמטה ובצל קלוי
 

לברק עשבי תיבול 124

קרם ארטישוק ירושלמי, קיסיר ועשבי תיבול 
 

אירנגי ותירס 72

פולנטה תירס, פטריות אירנגי, פורטובלו, יער, בוקצ'וי ופרמז'ן 
 

כופתה בולגר (טבעוני) 68

רוטב קארי ים תיכוני, טחינה מקדמיה, ירקות עונתיים וציפס קייל
 

סיפוד חנינא 98

שרימפס, קלמרי, מולים, זוקיני, עשבי תיבול ויוגורט מעושן
 

אונזה בורגר 76

המבורגר, קרם טולום, בייקון טלה, ירקות, בצל כבוש וקרעי תפו"א מטוגנים
 

"שישטאוק" 86

פרגית יוגורט, פיתה ״שראק״ ירקות צלויים ולאבנה עמבה
 

סטייק סינטה 144

כרוב, קולורבי בטאבוו,בצל בגריל, קרם ארטישוק וציר עוף 
 

פידה רוקה 58

עגבניות, מוצרלה, זיתי קלמטה, פרמז'ן ואורוגולה
 

פידה שרימפס ובייקון טלה 74

סלט רוקט, גבינת קשקבל ושמן זית
 

פידה ביאנקה עבדורחמאן 64

קרם בזיליקום, גבינות מאיסטנבול ותרד בר
 

לחמא בעג'ין 72

בשר טלה,עגבניות, יוגורט מעושן, בצל סומק ופטרוזיליה
 
 

 

C O C K T A I L S
 

 The Little Turkish 38

אוזו, רוזטה ונענע

 

Mystic 52

גריי גוס , סן ז'רמן , מסטיקה, גרנדין , ליים שרבט וליים

 

ONZA Special 46

ג'ין, סן ז'רמן, סאוור, מלפפון ובזיליקום

 

"Ya roka roka" 50

טקילה, קורדיאל אננס, אורוגולה, לימון

 

Olive Oil Margarita 49

טקילה, מרטיני פיירו, סירופ שמן זית, לימון

 

Balkanika 52

בומביי ספייר , אמרו מונטנגרו , קרם קקאו , חלבון ומי זאהר

 

 Sultana 52

קורווזיה VS בקפה , סירופ קשיו , היביסקוס ואנגוסטורה

 

Smoky tommy's  50

טקילה, מזקל, לימון, אגבה 

 

Old Cuban  46

בקרדי 8, קאווה, אנגוסטורה, לימון, נענע 

 

Whiskey Smash 50

וודפורד רזרב, אנגוסטורה, סאוור, נענע 

 

Baraka Garden 52

ייני רקי , בוכא בוקובזה , סלרי , בזיליקום , אגסים ולימון 

 

W I N E  B Y  T H E  G L A S S

מבעבע

מיונטו פרוסקו , ונטו , איטליה 32

קרופט טוויסט, שפריץ מבעבע, אנגליה 26

רוזה
רוזה ואלדמר , ריוחה , ספרד 32

וויט פרנק טוליפ, בלאו דה נואר, ישראל 42

לבן
לוגאנה, זנטו, איטליה 36

סוביניון בלאן , מטואה , מלבורו , ניו זילנד 42

 שרדונה ירדן, כרם אודם, יקבי רמת הגולן, ישראל 45

שבלי , אלברט בישו , בורגון , צרפת 52

אדום
פרימיטיבו, סלנטו, איטליה 32

זנאטו ואלפוליצ'לה , סופריורה , איטליה 36

מסע ישראלי , ויתקין , ישראל 46

סירה , ירדן , יקבי רמת הגולן , ישראל 52

 

B e e r
מיתוס (4.7%) יוון 24

קראביס ג'ינג'ר (4%) אנגליה - ללא גלוטן 32

אפס פילזן  24

קורונה (4.6) מקסיקו 32

מלכה בהירה (6.5%) ישראל 36

נגב אואזיס (4.7%) ישראל 34

קלסברג לומה (5.2%) בלגיה 32

1664 בלאנק (5%) צרפת 34

 

M
E
Z
E

לחם סימיט תורכי ובצל סומק 24

טחינה הר ברכה, פלפל חריף ושמן זית 18

ג'יג'יק "טורקוגולו" יוגורט סמיך, מלפפונים, שמיר ונענע 22

סלט שומר, פקאן ווינגרט הדרים 28

חצילים שרופים מאיזמיר, יוגורט, חמאה ופיסטוקים 28

 


