
עיקריות
 

שישליק של פעם 82

סיח אדום על גריל פחמים ירקות צלוים ומח עצם

 

קבב טלה 84

עלי נזיק  חציל ביוגורט כבשים 

 

שיפוד "שישטאוק" 88

פיתה סאג', לאבנה עמבה וירקות שרופים בטאבון 

 

פיצה ג'יבנה 68

גבינה ערבית אסלית עגבניות מגי ביקלייה וטבסקו ביתי 

 

לחמא בעג׳ין 72

בשר טלה,עגבניות, יוגורט מעושן, בצל סומק ופטרוזיליה 

 

לברק שלם 128

לובייה טרייה ועגבניות שרי עם שום קונפי 

 

פלאנק סטייק 114

פרוס דק גרגירי קונפי חומוס בציר בקר ,רכז רימונים וסחוג מזעתר טרי 

 

ONZA VS
ABU JAMIL

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

סנסר, פסקאל ג'וילבה, לואר, צרפת 54

 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
 

 אסטרייה דאם (4.7%), ספרד 28

מיתוס (4.7%) יוון 24

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

אפס פילזן, תורכיה  24

קורונה (4.6) מקסיקו 32

מלכה בהירה (6.5%) ישראל 36

נגב אואזיס (4.7%) ישראל 34

IPA שקמה (5.2%) ישראל 32

שקמה מרצן לאגר (5.7%) ישראל 32

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

 

פותחים שולחן בקטנה (5) 128  \ מתפנקים עד הסוף (7) 168 \ בבודדות 28

חומוס פאטה, תערובת תבלינים שקדים וחמאה חומה
 

בייבי קישוא בלדי מחברון, מישמש טרי, נענע ויוגורט באפלו
 

קשקולה, הרטטוי של המטבח הערבי
 

טאבולה עשבים, דובדבן מיובש ותערובת שומשום ממזרח ירושלים
 

חייר בלבן הציזיקי של הלבנונים
 

קובה נייה בורגול וטרטר בקר
 

סלט עגבניות, בקלה , ג'בנה בין תל אביב ללבנון
 

לאבנה מעושנת בפחמים 
 

חציל ביוגורט, חמאה חומה ופיסטוק חלבי
 

בייגלה ברזקה 24
 

כנאפה עם גלידת קרם פרש 44

מלבי עם תות שאמי וראס איל חנות 44

"רוז בחליב" (אורז עם חלב) סילאן אורגני ופאף אורז עם קינמון  44

 מגש אהלן וסהלן


