
תפריט ראש השנה
מנות פתיחה:

דבש דלי ריי – דבש פרחי בר במהדורה מיוחדת לדלי ........ 18 ₪, )210 גר’(.

גרעיני רימון – גרעיני רימונים מוכנים לארוחת החג ........ 24 ₪, )250 גר’(.

סלט כרוב ירוק וחמוציות – כרוב ירוק, חמוציות, חומץ תפוחים, פטרוזיליה וסלרי קצוץ ........ 22 ₪, )250 גר’(.

סלט טאבולה רימונים – בורגול דק, גרגירי רימון, פטרוזיליה, נענע ובצל ירוק קצוץ, שמן זית ומיץ לימון טרי ........ 40 ₪, )500 גר’(.

סלט סלק אגוזים ורכז רימונים – סלק נא, אגוזי  פקאן קלויים, רכז רימונים, נענע, פטרוזיליה, סילאן ומיץ לימון טרי ........ 46 ₪, )500 גר’(.

קרם חציל – הקרם חציל המפורסם של עומר מילר ........ 22 ₪, )250 גר’(.

כבד קצוץ  - כבדי עוף צלויים עם המון המון בצל, ביצים ופלפל שחור........ 48 ₪, )500 גר’(.

סלט תפו”א רוסי - קוביות תפו”א, אפונת גינה, גזר, מיונז ופלפל שחור ........ 22 ₪, )250 גר’(.

סלט ביצים - סלט ביצים, בצל מטוגן, בצל ירוק קצוץ ומיונז ........ 20 ₪, )250 גר(.

מטבוחה – סלט מטבוחה מעגבניות טריות שבושל 6 שעות ........ 24 ₪, )250 גר’(.

טחינה “הר ברכה” – טחינה לימונית “הר ברכה” ........ 18 ₪, )250 גר’(.

פלפלים קלויים – פלפלים אדומים קלויים במרינדה של שמן זית, שום ודבש ........ 24 ₪, )250 גר’(.

חזרת ביתית – חזרת אדומה בייתית ........ 22 ₪, )200 גר’(.

מלפפונים חמוצים בייתים – מלפפונים כבושים בשמיר ושום ........ 35 ₪, )350 גר’(.

קונפי שום- שום קונפי בשמן זית וטימין ........ 19 ₪, )250 גר’(.

מטיאס – בשמן ובצל לבן ........ 35 ₪, )200 גר’(.

הרינג במיונז - ........ 25 ₪, )200 גר’(.

מנות ראשונות:
מרק עוף מסורתי – מבושל 3 שעות עם ירקות שורש וגרונות של הודו ........ 48 ₪, 4 מנות )1 ליטר(.

קניידלך – כופתאות קמח מצה קלאסיות ........ 40 ₪, 10 יח’.

כיסוני בשר/תפו”א  עם בצל מקורמל – כיסוני בצק במילוי בשר או תפו”א, בצל קונפי ופלפל שחור ........ 30 ₪, 250 גר’.

לביבות זוקיני שקדים ונענע ........ 42 ₪, 6 יח’.

עלי גפן חמצמצים – עלי גפן חמצמצים במילוי אורז ועשבי תיבול ........ 36 ₪, 6 יח’.

עלי גפן מתקתקים ורימונים – עלי גפן במילוי אורז, עשבי תיבול ורכז רימונים ........ 36 ₪, 6 יח’.

טרין כבד עוף עם ריבת בצל ........ 75 ₪, מתאים ל-4 מנות ראשונות.

דגים:
דג מוסר מרוקו סטייל – דג מוסר ברוטב מרוקאי אוריגינל ........ 170 ₪, )כ-150 גר’ למנה – 3 מנות(.

פילה בורי בפופיט של עומר מילר – פילה בורי במעטפת, מנגולד, בצל סגול, פטריות וכרישה קונפי ........ 132  ₪, )כ-80 גר’ למנה – 3 מנות(.

סלמון במיסו נובו סטייל – סלמון בסגון אסייאתי, רוטב מיסו ובצל ירוק ........ 132 ₪, )כ-150 גר’ למנה – 3 מנות(.

גפילטע פיש מסורתי- קציצות של קרפיון וגזר, מבושל בציר דגים ........ 89 ₪, 6 יח’.



עיקריות:
אוסבוקו טלה של עומר מילר – אוסבוקו טלה , ציר תבלינים, שאלוט מקורמל ,טימין ויין לבן ........ 280 ₪, 4 יח’ .

עוף ממולא חגיגי – עוף ממולא בשר, אורז, פיסטוקים ועשבי תיבול במרינדה של דבש וחרדל גרגירים ........ 128 ₪, מתאים ל-4-5 סועדים

עוף מסאח’ן – כרעיים של עוף צלויות 3 שעות, בצל קונפי ותבלינים ........ 70 ₪, )500 גר’(. – 2 סועדים

צלי בקר בתפוחים, דבש ושומר – צלי בקר מבושל בסיידר תפוחים, אדומים ושומר צלוי ........ 139 ₪ )500 גר’(. 2-3 סועדים

פרגיות צלויות בסילאן וטימין – פרגית צלויה במרינדה של סילאן, טימין ושום ........ 80 ₪ )500 גר’(. 2-3 סועדים

מאפה בצק עלים בשר מפורק וקרם תפו”א – מאפה בצק עלים, קרם תפו”א, בשר מפורק ........ 80 ₪, מתאים ל-6 סועדים.

שניצלונים לילדים – שניצלונים שילדים אוהבים ........ 65 ₪, )500 גר’(.

בצל ממולא באורז ועשבי תיבול ........ 59 ₪, 4 יח’. צמחוני 

כרוב ממולא באורז ועשבי תיבול ........ 79 ₪, 4 יח’.צמחוני 

תוספות:
אורז שמח עם פירות יבשים ופיצוחים – אורז בסמטי, אור בר, צימוקים, פטרוזיליה ושמיר, שקדים ואגוזי מלך קלויים ........ 44 ₪, )500 גר’(.

אורז לבן עם שקדים פרוסים קלויים ........ 24 ₪, )500 גר’(.

תפו”א הטעימים ביותר בתבל - תפו”א מעוך עם רוזמרין, טימין שום קונפי ומלח גס ........ 44 ₪, )500 גר’(.

צ’ימעס קלאסי שזיפים וצימוקים, קינמון – גזרים מתקתקים, שזיפים, צימוקים וקינמון ........ 35 ₪, )500 גר’(.

שעועית ירוקה עם שום שמן זית ומלח גס ........ 56 ₪, )500 גר’(.

מנסף אורז בשר - אורז פרסי, בשר בקר ובצל מטוגן, מוסקט, קינמון, שקדים וצנובר קלוי ........ 48 ₪, )500 גר’(.

קיגל איטריות – קיגל איטריות, קינמון ופלפל שחור ........ 42 ₪, יח’.

עוגות ומאפים:
חלה מתוקה “מאפיית הצבי” בני ברק ........ 19 ₪.

בריוש קובנה מטורף ........ 34 ₪.)מתאים ל-3 סועדים ( /56 ₪ )מתאים ל-5 סועדים (

עוגת דבש בחושה עם קרמבל ........ 48 ₪.

חלת בריוש תפוחים ........ 48 ₪.

נשיקת דבש ענקית  ........ 23 ₪.

סינמון רול קינמון תפוחים ושקדים ........ 59 ₪ )פס(.

עוגת דבש תפוחים פס ........ 59 ₪ 

עוגת מודובניק ........ 80 ₪ 

עוגת ריקוטה דבש עגולה קוטר 20  ........  89 ₪ 


