שולחן יפואי
פוקאצ'ה רוזמרין 22

אפוי בתנור אבן עם רוזמרין ומלח ים ,טחינה הר ברכה
קרם לימון כבוש ,קרם שרי.

גבינת המאירי 28

גבינת פטה צפתית מחלב כבשים ,שמן זית מעולה,
זעתר וחריף שלנו.

מיקס זיתים של יום טוב 8
צלוחית חריפים 16

פלפל חריף קלוי ,צ'ילי ,סחוג אדום
שום קונפי ,שמן זית מעולה.

פרחי כרובית חמים 34

לימון ,פלפל חריף ועשבים טריים קצוצים,
יוגורטחינה ושאלוט מוחמץ.

מסאבחה לימה 36

קרם לימה עם גרגירים חמים וזרעי כמון טחונים
סלסה שיפקה ,בייגל ירושלמי.

צלחת דגים בלקנית 48

מטיאס כבוש ,איקרה שלנו ,סרדין אורטיז ,חמאה וחלה קלויה.

ממשיכים
פיצה קנדינוף 52

גבינת סלוגני גרוזינית ,גלדי בצל ,צ'ילי ירוק חרוך.

בורגר הסימטה 58

אונטריב בקר וכבש ,פאנצ'טה טלה ,בצל שרוף ,קרם שרי ושום
פטרוזיליה ,בריוש.

טורטליני חצילים שרופים 68

מתחילים
סשימי אינטיאס 48

סלט של זוקיני טרי ,קשיו ,ראשד ,מלפפון,
כוסברה ,צ'ילי ,ציזיקי ביתי.

קרפצ'יו דלורית 38

דלורית אפויה ,ויניגרט טרגון ,זוקיני ,ראשד ,צ׳ילי.

קלמרי סקורדליה 54

קלמרי צרובים בסומק על קרם שקדים ,שום ,דלעת,
ופיסטוקים קלויים.

צ׳יפס שבור 28

גרידת לימון ,פפריקה חריפה ,פרמזן ,איולי מרווה ושום.

סלט ירוק 42

לקט ירוקים ,צנונית ,זרעי פשתן ,ויניגרט בלסמי לבן.

סלט המאירי 44

ירקות חיים חתוכים גס בשמן זית ,זעתר טרי,
זיתי תזוס וגבינת המאירי.

ג׳אג׳יק 44

ירקות ירוקים חלוטים על ציזיקי יוגורט כבשים ושמיר.

כרוב באלדי 42

אפוי בתנור אבן ,יין לבן ,חמאה ,ברולה גבינת עיזים.

עגבניות חרוכות ,עלי תרד ,חמאה  ,בצל צלוי,
זיתי תזוס ,יין לבן גבינת המאירי.

יפו בנגקוק 78

פילה מוסר ים ,קדירת קארי אדום וחלב קוקוס ,חציל תאילנדי,
כוסברה וליים ,אורז בסמטיים.

יפו רישיקש 54

מתוק
מלבי קוקוס 28

רכז רימונים טבעי ,פיסטוק קלוי ,שבבי קוקוס עדינים.

קדירת קארי אדום וחלב קוקוס ,חציל תאילנדי,
זוקיני ברוקולי אורז בסמטי.

לילות ביירות 38

פרגית ופלדה טלה בראס אל חנות ,טחינעמבה
בצל סומק ,פוקצ'ה חמימה.

מוס שוקולד כהה 38

שווארמה מתנור האבן 58

דגי ים קטנים 68

מיקס דגי רשת מקומיים ,קרם לאבנה חריף ,סלסת שיפקה.

טליאטלה יפואית 78

אסדו בקר וספריבס טלה מפורק ,ירקות שורש ,יין אדום ,פרמז׳ן.

טיבון טלה 98

סלסת ירקות שרופים ,טחינה ,עגבניות ובצל סומק ,לאפה דרוזי.

עוגת קרם סולת עם קצפת רכה וסירופ מסטיקא,
זעפרן,מי זאהר עם אגוזי מלך ,פיסטוק וקוקוס.
קצפת רכה ,קרמל טופי הל,
חלבה משכם ,קדאיף.

לבנים

אדומים

מתקתקים

יינות שאנו אוהבים

34/132
טמפריניו ,ריוחה מרקז דל טוריה
210
קורבינה  -רונדינלה ,מארה ,צ'זארי
סנג'ובזה  -מרלו ,טוסקנה ,לה וולטה ,אורנלייה 260

שגרירים של כבוד

ק.ס ,הרי יהודה ,צובה
סירה ,מורבד ,גליל עליון ,כרם שבו
קריניאן ,הרי יהודה ,רקנאטי
קריניאן  -סירה ,רמת הגולן ,מיה לוצ'ה
ק.ס  -מרלו,הרי יהודה ,מצודה רזרב

44/168
46/178
225
248
196

מלבק ,מנדוסה ,טריוונטו גולדן רזרב
גרנאש ,ולנסיה ,אל מירקל
ברברה ד'אלבה ,פייאמונטה ,פיו צ'זרה

224
132
238

ק.ס  -פרנק ,קומולוס ,פלטר
פינו נואר ,בורגון ,בושארד אינה 16׳
טמפרניו ,ריוחה רזרבה ,מוגה 14׳

46/178
220
248

מחוץ לקופסא

אלגנטיות היא ברכה

גוורצטרמינר ,וובר ריב
ריזלינג ,נאפה ואלי ,פצר
פינו בלאן ,אלזאס ,דומיין שלומברגר

34/132
140
38/146

ס.ב ,לנגדוק ,פורטאנט דה פראנס
שרדונה ,פטיט שאבלי ,בורגון ,ז'אן מורו
ס.ב ,עמק הלואר ,סנסר ,פורנייה

36/138
50/196
258

מס.ב  -סמיון ,הרי יהודה ,צובה
ויורה ,ריוחה ,מוגה בלאנקו
שרדונה ,רמת הגולן ,פלטר
רוסאן  -ויונייה ,להט לבן

164
168
164
188

קאווה מינסטרול
לורן פרייה

32/124
275

גרנאש  -סירה ,קוט דה רון ,לואי ברנרד
זינפנדל -גראנש ,רוזה ,פלטר

162
40/156

מרעננים וקלילים

בריזה ים תיכונית

בועות

החיים בורוד

בירות
סאן מיגל 25/29
שניידר 27/32

קורונה 30
 גולדסטאר 26

מארדסו 34
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COCKTAILS46
MADE IN JAFFA

HERB GARDEN

EL JEFE

TROPICANA

HELL OF GIN

BLACK NEGRONI

Arak Ramallah, Cucumber,
Coriander, Mint, Lemon

Sauza Tequila, Fresh Chili,
Passion Fruit, Basil and Lime

Bombay Saphire, Lillet,Blanc,
Cardamom, Lime

Vodka, St. Germain, Sage,
Rosemary, Lime

Bacardi Oakheart, Coconut Water,
Passion Fruit, Pineapple

Bombay Saphire, Campari, Fernet
Branca, Martini Rosso Chocoloate
Bitter

