
 

פס חם
 

דג ים צלוי, ברוקומיני, תרד, ציר דגים כורכום וסלרי
 114

 
שרימפס, קלמרי, שעועית ירוקה,בצל, צ'ילי מותסס ולאבנה עזים 

118
 

פרגית, "ליה", לאבנה, סלסה עגבניות, לאפה ועשבי תיבול 
88
 

המבורגר, איולי פפריקות וגבינת צ'דר מיושנת
(תוספת בייקון טלה 8+)

72
 

נתח בקר משתנה, קרם תפו"א, מח עצם, כרוב שחור וציר בקר
114

 
 

 

עלים וגבינת עזים שרופה 56
עלים פריכים, ויניגרט שסק, גרעיני דלעת, שסק וגבינת עיזים שרופה

 
סלט שוק של יפו 54

ירקות שוק, עשבי תיבול, קרוטונים, גבינת פנחס וויניגרט סומק
 

 טרטר דג וקימצ'י 64
טרטר דג ים, קימצ'י ים תיכוני, שמנת חמוצה ובאגט מחמצת

 
סשימי דג והדרים 68

סשימי דג ים, צנוניות מוחמצות וטריות, רוטב הדרים ושמן עירית
 

שייטל קצוץ 65
שייטל, בריוש צלוי במח עצם, חלמון וציר בקר

 
 כרישה צלויה 58

ביצה עלומה, קרם וישיסואז, קרמבל מקדמיה וגבינת עומר
 

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 44

ונענע רוזטה   , זו או
 

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

 
ONZA SPECIAL 46

ובזיליקום ן  ור, מלפפו , סאו ז'רמן , סן  ן י ג'
 

"YA ROKA ROKA" 50
ן ולימו טקילה, קורדיאל אננס, אורוגולה 

 

OLIVE OIL  MARGARITA 49
ן ולימו זית  , סירופ שמן  ירו י פי נ טקילה, מרטי

 
BALKANIKA 52

ומי זאהר ן  , חלבו , קקאו יר, אמרו מונטנגרו י ספי בומבי
 

 SULTANA 52
ואנגוסטורה , היביסקוס  ו וזיה VS, קפה, קשי קורו

 
SMOKY TOMMY'S 50

ואגבה  ן  טקילה, מזקל, לימו
 

מאפה כרובית
פסטו זעתר ושקדים,כרובית
צלויה,טחינה ועשבי תיבול

64
 
 

שרימפס ובייקון טלה 
קרם פטה, תרד תורכי, מוצרלה,
שרימפס, בייקון טלה וירוקים

74
 
 

מנקיש מנגולד ופטה 
קרם גבינה מלוחה,תבשיל עלי
מנגולד,מוצרלה ואבן יוגורט

64
 

 ריקוטה ודבש
קרם ריקוטה ודבש, גבינת קממבר,

פרי עונתי, ופקאנים
(תוספת ברזאולה 14+)

64
 

מאפה צוואר טלה 
רוטב עגבניות שרופות, צוואר טלה

בבישול ארוך,בצל סומק 
86
 

T A B O O N

לחם סימיט תורכי וחמאה מתובלת 22

צלחת חריפים 16

טחינה הר ברכה ושמן זית 16

צזיקי, יוגורט, מלפפונים, שמיר ונענע 22

שומר צלוי בתפוזים, חמאה חומה וטימין 38

 גרגירי חומוס, כרישה, טחינה, פלפל אורפה 26 

חצילים שרופים, יוגורט, חמאה ופיסטוקים 28

OLD CUBAN 46
ונענע  ן  בקרדי 8, קאווה, אנגוסטורה, לימו

 
WHISKEY SMASH 50

ונענע  ור  וודפורד רזרב, אנגוסטורה, סאו
 

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

 

O N Z A _ J A F F A

M E Z E


