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מוגש בתוספת פיתה 

Served with Pita and Tahini

Shakshuka 190 שקשוקה

Greek Shakshuka 250 יוונישקשוקה

Spicy Shakshuka 220 פיקנטיתשקשוקה

Two eggs, tomato sauce.

.וחציליםגבינה בולגרית , רוטב עגבניות, שתי ביצים

. רוטב עגבניות ו פלפל חריף, שתי ביצים

.רוטב עגבניות, שתי ביצים

Two eggs, tomato sauce and hot pepper.

.

Two eggs, tomato sauce, Bulgarian cheese, and eggplant
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ולחם הבית , זיתים, טונה, גבינה צהובה, גבינה בולגרית, פרוסות ירקות: מוגש בתוספת

Two Fried Eggs 230 שתי ביצי עין

Omelette 230 אומלט 

Potato Omelette with
Pepper and Bulgarian Cheese

240 אומלט פלפלים וגבינה בולגרית 

Served with: vegetable slices, bulgarian cheese, tuna salad, olives and bread.  
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Sandwiches
Served with Crispy Potato Chips

Tuna Sandwich 180 טונה' סנדוויץ

Egg Sandwich 180 ביצים ' סנדוויץ

Roasted Pepper Sandwich 190 פלפל' סנדוויץ

Egg salad, tomato, cucumber, olives, and lettuce..

Tuna salad, tomato, cucumber, pickles, red onions, and lettuce.

Roasted peppers, egg, Bulgarian cheese, tomato, cucumber, and lettuce.

.זיתים וחסה , מלפפון, עגבנייה, סלט ביצים

.בצל סגול וחסה, מלפפון חמוץ, מלפפון, עגבנייה, סלט טונה

יפס'דפי צ: מוגש בתוספת
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.חסהמלפפון ו , עגבנייה, גבינת בולגרית, ביצה עלומה, פלפל קלוי



Toast
Served with Sliced Vegetables and Pickles

.מלפפון חמוץ, פרוסות ירקות: מוגש בתוספת

Tuna Toast 180 טוסט טונה

Bulgarian Toast 180 טוסט בולגרית

Egg Toast 180 טוסט ביצה

Treat Toast 190 טוסט פינוקים

. מיונז , בצל סגול, מלפפון חמוץ, גבינה צהובה, טונה

Bulgarian cheese, tomato, pickles and pesto sauce

Yellow cheese, tomato and an egg

Bulgarian Cheese, Roasted Peppers, Fried eggplants, Red Onion, and Tomato

Tuna, yellow cheese, pickles, red onions and lettuce

.רוטב פסטו, מלפפון חמוץ, עגבנייה, גבינה בולגרית

.עגבנייה, גבינה צהובה, ביצה עיין

.גבינה צהובה, גבינה בולגרית, פלפל קלוי
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Blintzes
Served with Sliced Vegetables 

פרוסות ירקות: מוגש בתוספת

Roasted pepper, mushrooms, Bulgarian cheese, yellow 
cheese and tomato sauce

. בתנוררוטב עגבניות מוקרם , גבינה צהובה, גבינה בולגרית, פטריות, פלפל קלוי

Cheese Blintzes 190 ס גבינה 'בלינצ

Eggplant 

Eggplant with Tahini 160 חציל בטחינה

Served with : Pita

פיתה: מוגש בתוספת

Soup
Served with Garlic Bread

Chef’s Special Soup 190 מרק השף 

. לחם שום : מוגש בתוספת
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Burekas 190 בורקס גבינה 

Mediterranean Burekas 220 בורקס ים תיכוני
Fried eggplant, roasted peppers, an egg, tomatoes, and olives.

Burekas 

.זיתים, עגבנייה, ביצה עלומה, פלפל קלוי, חצילים מטוגנים

Served with Olives, Pickles, Tahini, and Spicy Sauce.

מלפפון חמוץ  ורוטב חריף , טחינה, זיתים: מוגש בתוספת 
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Hummus

Hummus 170 חומוס 

Balkan Hummus 210 חומוס בלקני

Mushrooms Hummus 210 חומוס פטריות 

Market Hummus 210 חומוס שוק
Chickpea hummus, roasted peppers, fried eggplant and pickled lemon

Served with : Pita

פיתה: מוגש בתוספת

Chickpea hummus with spicy chickpeas

Chickpea hummus, tahini, fried eggplant, and a hardboiled egg.

Chickpea hummus, mushrooms and onions

. לימון כבוש , חצילים מטוגנים, פלפל קלוי, סלט חומוס

. גרגירי חומוס מתובלים, סלט חומוס

. ביצה קשה, חצילים מטוגנים, טחינה, סלט חומוס

. פטריות ובצל, סלט חומוס
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Salad

Vegetable Salad 150 סלט ירקות

Tuna Salad 190 סלט טונה

Bulgarian Salad 190 סלט בולגרית

Tomatoes, pickles, pepper, onion and lettuce

Bulgarian cheese, tomatoes, pickles, pepper, onion, olives and lettuce

Served with Bread

לחם הבית : מוגש בתוספת

Tuna, hardboiled egg, potatoes, tomatoes, pepper, onion and lettuce 

. פלפל וחסה, בצל סגול, גזר, פלפל, מלפפון, עגבנייה

.כל הסלטים מתובלים בשמן זית לימון ומלח
All salads are seasoned with Olive Oil, Lemon, and Salt.
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. פלפל וחסה, בצל סגול, גזר, פלפל, מלפפון, עגבנייה, תפוח אדמה, ביצה קשה, טונה

. פלפל וחסה, בצל סגול, גזר, פלפל, מלפפון, עגבנייה, זיתים שחורים, גבינה בולגרית



Pizza
Pizza Margherita 220 פיצה מרגריטה 

Vegetarian Pizza 290 פיצה צמחונית

Pizza Pesto 290 פיצה פסטו

Shakshuka Pizza 290 פיצה שקשוקה 

Market Pizza 290 פיצה שוק  

Tomato sauce and yellow cheese.

Tomato sauce, yellow cheese, olives, corn, eggplant, mushrooms, tomatoes, peppers and onions

Tomato sauce, yellow cheese, Bulgarian cheese, pesto sauce and olives

Shakshuka sauce, yellow cheese, 2 eggs and peppers.

.זיתים, בצל, טונה, גבינה צהובה, רוטב עגבניות

.גבינה צהובה , רוטב עגבניות

. בצל , פלפלים, עגבנייה, פטריות, חציל, תירס, זיתים, גבינה צהובה, רוטב עגבניות

.זיתים, רוטב פסטו, גבינה בולגרית, גבינה צהובה, רוטב עגבניות

.פלפלים , ביצים, גבינה צהובה, רוטב שקשוקה

Tomato sauce, yellow cheese, tuna, onions, and olives
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Greek Focaccia 230 ה יווני 'פוקצ

Tuna Focaccia 230 ה טונה    'פוקצ

Shakshuka Focaccia 230 ה שקשוקה 'פוקצ

Tuna, grilled vegetables, and red onion

Bulgarian cheese, eggplant, mushrooms, peppers, olives, and onion

Two eggs, tomato sauce, peppers and onion

.בצל סגול , ירקות בגריל, טונה

.בצל, זיתים, פלפלים, פטריות, חצילים, גבינה בולגרית

.בצל, פלפל, רוטב עגבניות, שני ביצים

Focaccia
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Fish

Amnon Fish in the Oven 450 דג אמנון  בתנור  

Salmon in the Oven 450 דג סלמון בתנור 

Fish Schnitzel 290 שניצל דג 

Fish & Chips 290 יפס'צ& פיש 

Moroccan Fish 390 תבשיל חריימה

Served with baked potatoes and grilled vegetables

. ירקות בגריל, מוגש בתוספת תפוחי אדמה בתנור

Fried fish in tempura beer better served with French fries

Fried fish with breadcrumbs served with French fries

Fish stew cooked in tomato and hot pepper sauce served with tahini and pita bread

Served with Garlic Bread

. יפס 'דג  מטוגן בפירורי  לחם מוגש בתוספת צ

. יפס'צ, דג  מטוגן בטמפורה בירה

. פיתה , טחינה: דג  ברוטב עגבניות ופלפלים חריף מוגש בתוספת 

. ירקות בגריל, מוגש בתוספת תפוחי אדמה בתנור

. לחם שום : מוגש בתוספת
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Served with baked potatoes and grilled vegetables



Pastas

Spaghetti in Tomato Sauce 150 ספגטי ברוטב עגבניות 

Spaghetti with Vegetables 170 ספגטי ירקות

Tuna Spaghetti 190 ספגטי טונה 

Fettuccine Bulgarian Cheese 190 יני בולגרית 'פטוצ

Fettuccine in Pepper Sauce 170 יני רוטב פלפלים 'פטוצ

. רוטב עגבניות וזיתים, טונה

.בצל, חצילים, גזר, פלפלים

Served with Garlic Bread

. לחם שום : מוגש בתוספת

Tuna, Tomato Sauce and Olives

Tomato Sauce, olives and Bulgarian Cheese 

Peppers, Carrots, Eggplant, and Onions

. גבינה בולגרית וזיתים , רוטב עגבניות
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Cola 30 קולה

Cola Zero 30 קולה זירו 

Sprite 30 ספרייט

Water 20 מים מינרליים

Soda Water 20 סודה 

Soft drinks 

Cafe Latte 90 לאטה

Cappuccino Coffee 90 קפוצינו

Espresso 90 אספרסו

coffee
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