
תפריט הרצה

לחם טורקי, מטבל יוגורט, מטבל מלפפונים חריף   18

חסה צעירה, רוקט, עשבים, סלרי, גרניטה מלפפונים, ליים וקשיו קלוי   48

גוזלמה במילוי תרד, עלי סלק, מנטה, לימון וגבינת טולום   56

מנטי טלה ומנטה, קציפת יוגורט כוסברה וירקות ירוקים   52

קלמרי במילוי שרימפס ובורגול, עגבניוֿת, וביסק שרימפס וגזר מעודן, זוקיני פריך   66

 דיונון סגול בחמאת סומק וליים, עלי חמציץ, תרד צעיר, בצל אדום, 
שומר צעיר על לחם טורקי בגריל   62

קדרה טבעונית, קבב זוקיני ועדשים, קרם חצילים, עגבניות, עשבים ושקדים   88

פילה לברק, כרובית בבהרט ויוגורט, כרוב שחור ממולא בבורגול עגבניות ופלפלים   109

מוסר ים, ראטה קוניאק, חמאת תמרים, אספרגוס בקראסט ליים, שום ויוגורט ולימון   129 

קבב טלה, בשמל חצילים, עגבניות שרופות, קציפת ראטה כוסברה וחלומי בקדרת חרס   105

נתחי טלה בבישול ארוך, מנגולד, חמציץ ולימון, ניוקי תפו"א ויוגורט בהרט   110

פילה עגלה 200 גרם, פלפל קלוי, בזיליקום, פיסטוק במלח ים, אורז פריך, קרם שקדים, רוטב יין   138

מוס יוגורט ועלי ורדים על פיסטוק פריך   44 

 גלידת מלבי עם קוקוס, פיסטוק ופטל   44

קציפת קפה טורקי והל עם קרמבל שוקלד מלוח   44

סטולאץ' אורז חם עם גלידת יוגורט וזרעי כוסברה   44
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MENU

Turkish bread, yogurt dip, spicy cucumber dip   18

Young lettuce, roquette, hearbs, celery, cucumber granita, lime, cashew   48

Gözleme filled with beet leaves, mint, lemon and Tulum cheese   56

Lamb and mint Manti, yogurt and coriander mousse and fresh green vegetables   52

Calamari filled with shrimp, tomato bulgur, and herbs on top of shrimp and carrot bisque and crunchy 
zucchini   66

Squid with sumac and lime infused butter. Sorrel leaves, baby spinach, red onion  
and fennel over grilled turkish bread   62

Vegan casserole, zucchini and lentils kebab, cream of eggplants, tomatoes, herbs and almonds   88

Mediterranean sea bass, cauliflower in Baharat and yogurt, black cabbage with  
tomato and peppers bulgur   109

Drum fish, cognac ratte, dates butter, asparagus in lime and garlic crust, lemon yogurt   129

Lamb kebab over eggplants béchamel, fire roasted tomatoes, ratte and coriander mousse topped with 
haloumi cheese   105   

Slow roasting lamb in a clay casserole, beet leaves, sorrel leaves and lemon,  
potatoes gnocchi and Baharat spice   110

Veal fillet 200 grams, roasted peppers, bazil, pistachios in sea salt, crispy rice,  
almond cream and wine sauce   138

 Yogurt and rosebuds mousse on crispy pistachio   44

Malabi ice cream with coconut, pistachio and rasberry   44

Turkish coffee and cardamon mousse with salty chocolate crumble   44

Warm stolac with yogurt ice cream and coriander seeds   44
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