
כריכים
מוגשים עם סלט הבית

עראייס פטריות                                                           52
תערובת פטריות ובצלים פיקנטית, טחינה ואריסה בלחם פרנה 

טונה                                                                          46
סלט טונה, ביצה קשה, חלפיניו כבוש ועגבנייה

סלמון מעושן                                                               56
סלמון מעושן, גבינת שמנת, עגבנייה, בצל ירוק וגרידת לימון

מחבתות
תוספות לבחירה: מג'דרה אורז מלא ועדשים שחורות /

סלט הבית / תפו"א אפויים
מחבת קציצות עדשים                                                  56

קציצות עדשים וירקות ברוטב עשבי תיבול ולימון חמצמץ 
עם עגבניות ובצלים צלויים 

מחבת קציצות טונה                                                     58
קציצות טונה ברוטב עגבניות, לימון כבוש ואריסה

מחבת קארי                                                                56
תבשיל ירקות קלויים, גרגירי חומוס, חלב קוקוס וקארי

סלטים
מוגשים עם לחם

פשוט וטעים                                                               48
עגבנייה, מלפפון, פלפל אדום, בצל סגול וגבינה בולגרית

ברוטב שמן זית, לימון וזעתר

מוקפץ                                                                        62
גזר, בצל, פטריות, פלפלים ונבטים מוקפצים מעל עלים ירוקים,

כרוב סגול, עגבניות שרי ובצל סגול ברוטב שמן זית ולימון

ניוקי                                                                           62
עלים ירוקים, בצל סגול, קרוטונים ועגבניות שרי ברוטב 

ויניגרט לימוני עם ניוקי ובייבי מוצרלה מוקפצים בפסטו עשבים

קינואה                                                                       58
קינואה עם סלק ובצל צלויים, רוקט, עגבניות מיובשות

ושקדים קלויים ברוטב שמן זית ולימון עם גבינה בולגרית

חלומי                                                                         58
עלי חסה, עלי בייבי, עגבניות שרי, מלפפונים, בצל סגול, 

בטטה צלויה, חלומי צרוב, אגוזי מלך, וויניגרט לימון ובלסמי מצומצם

סלמון מעושן                                                              66
עלי חסה פריכים, בצל סגול, מלפפון, ביצה עלומה, פנקו קלוי,

עגבניות ושעועית ירוקה מוקפצים, סלמון מעושן ואיולי

ים תיכוני                                                                    58
קישואים צלויים, עגבניות שרי, מלפפונים, גרגירי חומוס מתובלים,

עלי נענע, בצל סומק ופטה עיזים ברוטב טחינה ירוקה

פנצנלה                                                                      54
סלט עגבניות, ארטישוק, אנשובי, זיתים, בצל סגול

ומוצרלה טרייה במרידנה עם לחם קלוי

ות עיקרי
טליאטלה                                                                    56

פסטה ברוטב שמנת, עגבניות, פלפלים קלויים וכרישה צלויה

פרפלה ים תיכוני                                                         56
פסטה עם עגבניות צלויות, זיתים, בצל מטוגן ויין לבן, 

ברוטב עגבניות וארטישוקים

רביולי גבינות ברוטב ג'ק                                               68
רביולי גבינות ברוטב פטריות שימאג'י, וויסקי, שמנת, 

אבקת פורצ'יני ופרמג'ן

רביולי עגבניות וארטישוקים                                          72
רביולי במילוי עגבניות צלויות וארטישוק ברוטב שום, חמאה,

יין לבן וארטישוקים צלויים

רביולי בטטה                                                               64
רביולי במילוי קרם בטטה ברוטב שמנת, פרמג'ן ואספרגוס צלוי

רדיאטורי סלמון                                                          68
פסטה עם סלמון מעושן ותרד ברוטב שום, חמאה, יין לבן ולימון 

ניוקי סלק                                                                   64
ניוקי תפו"א וסלק צלוי ברוטב שום, חמאה ויין לבן

עם שקדים קלויים, גבינת עיזים ואורוגולה

תבשיל ירוקים ומג'דרה                                                 62
מג'דרה אורז מלא ועדשים שחורות עם תבשיל מנגולד, סלרי

ואספרגוס חמצמץ ואגוזי קשיו קצוצים

לזניה תרד                                                                   58
שכבות פסטה, תרד, מוצרלה, שמנת ופרמג'ן

קיש יומי                                                                     48
קיש ירקות וגבינות יומי. מוגש עם סלט עלים

שקשוקה                                                                     54
שקשוקה עגבניות פיקנטית עם גבינה בולגרית. 

מוגשת עם טחינה אדומה ולחם

פיצות
מרגריטה                                                                    48

רוטב עגבניות ומוצרלה

ביאנקו                                                                        56
רוטב שמנת, רוקפור, מוצרלה, קולפניות אספרגוס

ועלי אורוגולה טריים

סיצליאנית                                                                  54
רוטב עגבניות, ארטישוקים, בצל צלוי, פלפל חריף, מוצרלה וכוסברה

פסטו                                                                          52
פסטו עשבים, עלי תרד, בטטות, חצילים, קישואים ובצלים

סלמון                                                                         58
סלמון מעושן, רוטב שמנת, מוצרלה, בצל ירוק ובצל סגול

יוונית                                                                          54
רוטב עגבניות, מוצרלה, פטה עיזים, זעתר, זיתים, אנשובי ועגבניות

מיכאל טוסט 
מוגש עם תפו"א אפויים ואיולי

עיזים                                                                          58
תערובת פטריות ובצל מוקפצים עם גבינת עיזים מותכת 

ועלי ארוגולה טריים

טונה                                                                           56
סלט טונה, גבינת צ'דר ועגבנייה

גבינות                                                                         56 
מוצרלה, גאודה ופרמג'ן עם פסטו עשבים

סלמון                                                                         62
פרוסות סלמון מעושן עם ממרח שמנת, גבינות ותרד

קממבר                                                                       58
קממבר, חמאה שום, ריבת בצל ביין וארוגולה



SANDWICHES
Served with the house salad

Mushroom Arayes                                                            52
Piquant mushroom and onion mix, tahini and arisa.

 Served in Frena bread

Tuna                                                                                   46
Tuna salad, hard-boiled egg, pickled jaiapeno peppers

and tomatoes

Smoked Salmon                                                               56 
Smoked salmon, cream cheese, tomato, green onion

 and lemon zest 

HOT  CASSEROLES
Choice of one side dish: whole rice and black lentil

mejadra / baked potatoes / house salad

Lentil Patty Casserole                                                     56
Lentil and vegetable patties in a tart

herb sauce with roasted tomatoes and onions

Tuna Patties                                                                     58
Tuna patties cooked in a tomato, pickled lemon and arisa sauce

Curry Casserole                                                                56
Roasted vegetable stew with chickpeas, coconut milk and curry

PIZZA
Margarita                                                                          48
Tomato sauce and mozzarella

Bianco                                                                               56
Cream sauce, Roquefort, Mozzarella, asparagus slices

and fresh arugula leaves

Sicilian                                                                               54
Tomato sauce, artichokes, roasted onions, chili, 

Mozzarella & coriander

pesto                                                                                  52
Herb pesto, spinach leaves, sweet

potato, eggplant, zucchini and onion

Smoked Salmon                                                               58
Cream sauce, smoked salmon, Mozzarella and green

and red onions

Greek                                                                                 54
Tomato sauce, Mozzarella, goat cheese Fata, za'atar, olives.

anchovy and tomatoes

MICHAEL  TOAST
Served with baked potatoes and aioli

Goat Cheese                                                                     58
Mushroom and onion mix with melted goat cheese and fresh

arugula leaves

Tuna                                                                                   56
Tuna salad, Cheddar cheese and tomatoes

Cheeses                                                                             56 
Mozzarell, Gouda and Parmesan with herb pesto

Salmon                                                                              62
Smoked salmon slices, mixed cheeses and spinach

Camembert                                                                       58
Camembert, garlic butter, onion in red wine jam

 and arugula leaves

Served with bread

Simple and Tasty                                                            48
Tomato, cucumber, red pepper, red onion and

Bulgarian cheese in olive oil, lemon juice and za'atar dressing

Stir-Fried                                                                          62
Stir-fried carrot, onion, mushrooms, peppers and sprouts,

on green leaves, red cabbage, cherry tomatoes and 

red onion in lemon and olive oil dressing

Gnocchi                                                                            62
Green leaves, red onion, croutons and cherry tomatoes in a

lemon vinaigrette with gnocchi and baby mozzarella

stir-fried in an herb pesto sauce

Quinoa                                                                              58
Quinoa with roasted beets and onions, arugula leaves,

sun-dried tomatoes, toasted almonds and 

Bulgarian cheese in olive oil and lemon dressing

Halloumi                                                                           58
Green lettuce, baby leaves, cherry tomatoes, cucumber, red

onion, roasted sweet potatoes, seared halloumi, walnuts and

balsamic vinegar

Smoked Salmon                                                              66
Fresh lettuce, smoked salmon, poached egg, toasted panko,

cucumbers, red onion, roasted tomatoes, pan – fried green beans

and aioli

Mediterranean                                                                 58
Roasted zucchini, cherry tomatoes, cucumber, seasoned

chickpeas, mint leaves, sumac onions and goat feta in green

tahini dressing

Panzanella                                                                       54
Tomatoes, artichoke, anchovy, olives, red onion and fresh

mozzarella in a marinade with toasted bread

Tagliatelle                                                                         56
Pasta served in a cream sauce with tomatoes and vodka

Mediterranean Farfalla                                                   56
Pasta with roasted tomatoes, olives, fried onions,

white wine, tomato sauce and artichokes

Cheese Ravioli in Jack Sauce                                         68
Cheese ravioli in Shimeji mushroom, whisky and 

cream sauce with ground Porcini mushroom and Parmesan

Tomato and Artichoke Ravioli                                       72
Roasted tomato and artichoke ravioli

in garlic, butter and white wine sauce with roasted artichokes

Sweet Potato Ravioli                                                       64
Sweet potato ravioli with cream,

Parmesan and roasted asparagus sauce

Salmon Radiatori                                                             68
Pasta with smoked salmon and spinach in a garlic, butter,

white wine and lemon sauce

Beet Gnocchi                                                                    64
Potato gnocchi, roasted beets in a garlic, butter and white wine

sauce with toasted almonds, goat cheese and arugula leaves

Mejadra and Greens                                                        62
Whole rice and black lentil Mejadra with a swiss chard,

celery and asparagus stew and chopped cashew nuts

Spinach Lasagna                                                              58
Layers of pasta, spinach, Mozzarella, cream and Parmesan

Quiche of the Day                                                           48
Vegetable and cheese quiche served with a green leaf salad

Shakshuka                                                                        54
piquant tomato shakshuka with Bulgarian cheese.

Served with bread and red tahini

SALADS

MAIN  COURSES


