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תוספות חמות (3 סוגים לבחירה)
אורז לבן עם צימוקים ושקדים

אורז מג'דרה תבשיל אורז קלאסי אם עדשים ירוקים ובצל 

אורז מאלובה עם ירקות     

תפו"א אנה עם רצועות בצל

תפו"א פריזייאן אפוי בתנור תיבלון רוזמרין 

תפו״א עם בטטה אפוי בתנור בעשבי תיבול

זיתים מבושלים בנוסח מרוקאי 

שעועית ירוקה מוקפץ עם רצועות גמבה 

רטטוי חציל גמבה בצל פלפל ירקות בגריל מעורב

אפונה וגזר ֿברוטב עגבניות

*תוספת נוספת - 3 ש״ח למנה 

ליום שבת
1. סלט חצילים חם  בזילוף טחינה לבנה בנגיעות עגבניות, פלפלים, ופטרוזיליה

2. חציל הבית  פלחי חציל מטוגן ברוטב עריסה 

3. גזר פיקנטי  שבבי גזר עם פלפל חריף לימון כבוש ושום

4. טבולה  גרגירי בורגול עם עשבי תבלין, עגבניות ורימונים {בעונה}

5. סלט בריאות  עגבניות שרי, נענע, בצל ירוק, ריחן ,ושום

6. סלט חומוס  בליווי גרגירי חומוס שמן זית ופטרוזיליה 

7. סלט ירקות ישראלי  קצוץ דק מלפפון, עגבנייה, בצל, לימון, ופטרוזיליה

8. סלט חמוצים  מבחר של זיתים שחורים וירוקים ומלפפון חמוץ 

9. סלט חריף  פלפלים חריפים מטוגנים שום ומיץ לימון 

10. סלט בטטה  קוביות בטטה אפויות בטימין, שמן זית, צ'ילי מתוק ושמשום קלוי  

11. סלט קולסלואו  כרוב ירוק ושבבי גזר במיונז

12. סלט רוסי  תפוח אדמה, גזר, מלפפון חמוץ, במיונז 

13. סלט מרוקאי  {מטבוחה} עגבניות מבושלות פלפלים חריפים ושום 

14. סלט טורקי  עגבניות טריות, בצל, פטרוזיליה ושום

15. סלט עגבניות בנוסח הבית  עגבניות פלפל חריף ופטרוזיליה 

16. סלט סלק  סלק אדום, בצל ופטרוזיליה

17. סלט וואלדורף  תפו"ע ,סלרי, אננס בקצפת ואגוזים 

18. סלט אבוקדו  {בעונה} פלחי אבוקדו בצל וגמבה 

19. סלט גזר מרוקאי  גזר מבושל בנוסח מרוקאי 

20. חמוצי הבית  מבחר חמוצים ביתיים גזר פלפל, קולרבי, וכרוב

מנות ראשונות (1 לבחירה)

ממולאים (3 לבחירה)

מנה עיקרית - שבת בוקר 
סיר חמין (ביצים ,שועית,תפוחי אדמה , חיטה ,בשר)

פילה סלמון ברוטב מרוקאי

פילה סלמון ברוטב מזרחי

פילה סלמון בעשבי תיבול

פילה מושט מטוגן

פילה מושט מזרחי

קציצות דגים

דג סול מטוגן

 מרכז מסחרי נווה יעקב ירושלים, טלפון: 02-5837941|054-6502202

עלי גפן ממולאים

בצל ממלוא

כרוב ממולא

קובה נבלוסיה במילוי בשר

סיגר מרוקאי במילוי בשר 

סיגר במילוי תפוחי אדמה 

אגרול

פסטלים במילוי תפוחי אדמה 


