
 

פס חם
קלמרי מטוגן, תפוצ'יפס ביתי, איולי, לימון כבוש  וצ'ילי ירוק 

62

 

מוסר, גלייז עגבניות, יוגורט כבשים, במיה, בצל ירוק וקייל

108

 

שרימפס, קלמרי, מולים, זוקיני, עשבי תיבול ויוגרט

98

 

"שישטאוק" פרגית ביוגורט, פיתה סאג', ולאבנה עמבה

86

 

המבורגר, איולי טבסקו, בייקון טלה וצ'דר

76

 

סטייק פלאנק, קרם תפו"א, מח עצם, כרוב שחור וציר בקר

108

 

 

 

בייבי ג'אם וסלקים 52

חסה בייבי ג'אם, סלקים צהובים, רימונים, גבינת שחר ופקאנים

 

סלט שוק איסטנבולי 52

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

 

ברוסקטה טונה ועגבניות ירוקות 56

לחם קלוי, טונה אדומה, עגבניות ירוקות מוחמצות ושמנת חמוצה
 

סשימי נקטרינות 68

אינטיאס, גספאצ'יו נקטרינות, סלסה נקטרינות, מחמצת ועלי חרדל 
 

 
קרפצ'יו טונה אדומה 62

טונה אדומה, אבוקדו חרוך, ויניגרט חלפניו, ליים ולמון גראס וחלה 
 

כרישה, פטריות וביצה 64

קרם כרישה ותפו"א, ביצה עלומה, ראגו פטריות יער, גבינת עומר ומקדמיה

 

ם  י א נ ם  י ג ד ו ת  ו ק ר י

C O C K T A I L S
 THE LITTLE TURKISH 38

ונענע רוזטה   , זו או

 

MYSTIC 52
וליים ן  קה, גרנדי , מסטי ז'רמן י גוס, סן   גרי

 

ONZA SPECIAL 46
קום ובזילי ן  ר, מלפפו ו , סאו ז'רמן , סן  ן י ג'

 

"YA ROKA ROKA"  50
ן ולימו רוגולה  רדיאל אננס, או קו טקילה, 

 

OLIVE OIL  MARGARITA 49
ן ולימו ת  זי שמן  רופ  , סי רו י פי י  נ טקילה, מרטי

 

BALKANIKA 52
ומי זאהר ן  , חלבו קקאו  , ר, אמרו מונטנגרו י י ספי בומבי

 

 SULTANA 52
רה ואנגוסטו , היביסקוס  ו קשי קפה,   ,VS וזיה רו קו

 

SMOKY TOMMY 'S 50
ואגבה  ן  טקילה, מזקל, לימו

 

 
פידה פטריות וארטישוק ירושלמי

פטריות, ארטישוק ירושלמי

קרם קשיו ואורוגולה

64

 

פידה שרימפס ובייקון טלה 
קרם פטה, תרד תורכי, מוצרלה,

שרימפס ובייקון טלה וירוקים

74

 

מנקיש מנגולד ופטה 
קרם פטה, מנגולד, מוצרלה ואבן

יוגורט

64

 

 מסחאן
עוף קונפי, בצל מקורמל, צנוברים,

 יוגורט כבשים ורימונים

72

 

לחמא בעג'ין 
בשר טלה,עגבניות, טחינה, בצל סומק

ופטרוזיליה

72

 

M E Z E

T A B O O N

148  (7) \  מתפנקים   88  (4) בקטנה 

לחם סימיט תורכי 22

צלחת חריפים 14

טחינה הר ברכה ושמן זית 18

ג'יג'יק, יוגורט, מלפפונים, שמיר ונענע 22

שומר צלוי בתפוזים, חמאה חומה וטימין 28

 גרגירי חומוס, כרישה, טחינה, פלפל אורפה 26 

לוביה, צ'ילי, נענע, בייגל וגבינה גרוזינית 28

חצילים שרופים, יוגורט, חמאה ופיסטוקים 28

OLD CUBAN 46
ונענע  ן  רה, לימו קאווה, אנגוסטו  ,8 בקרדי 

 

WHISKEY SMASH 50
ונענע  ר  ו רה, סאו רזרב, אנגוסטו רד  וודפו

 

BARAKA GARDEN 52
ן ולימו קום, אגסים  , בזילי , בוכא, סלרי רקי  י  נ י י  
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