
ראשונות

מרק היום
שאלו אותנו

לחם הבית
מוגש עם מטבלים

-26-

סלט ירוק של גברת שמש 
חסה, בצל סגול, בצל ירוק, מלפפון, ברוקולי, שעועית, 

זוקיני, בזיליקום, פטרוזיליה, צ'ילי אדום, שקדים, 
איולי בזיליקום וויניגרט סויה

-52-

סלט עגבניות וגבינת בוראטה 
כדור בוראטה רכה, עגבניות שרי צבעוניות, שמן זית, 

בלסמי, בצל סגול, בזיליקום ואגוזי לוז קלויים
-62-

פיצה טרטר דה ז'בו
טרטר טונה אדומה, איולי, בצלים וצ'ילי על טורטייה, 

בזיליקום, סלט רוקט, חתוך כמו פיצה
-59-

פאני פורי טרטר טונה אדומה  
טרטר טונה אדומה, בצלים, איולי בזיליקום, צ'ילי

ומיץ עגבניות חריף 
-64-

פאני משוויה
ירקות קלויים, יוגורט, טחינה, לימון כבוש 

ומיץ עגבניות חריף
-48-

סנדוויצ׳ים

המבורגר
חסה, עגבניה, בצל סגול, מלפפון חמוץ, מיונז,

מוגש עם צ'יפס
-64-

צ'יזבורגר
איולי, צ'דר, צ'ילי אדום, חסה, עגבניה, בצל סגול,

מלפפון חמוץ, מוגש עם צ'יפס
-68-

קריספי עוף
עוף מטוגן, חסה, עגבניה, מיונז, קטשופ עגבניות שרי,

מוגש עם פוטטוס פפריקה
-58-

אנטריקוט
דפי אנטרקוט דקים, איולי, עגבניות שרי, חסה,

מוגש עם פוטטוס פפריקה
-69-

סנדוויץ׳ טבעוני
שאלו אותנו

נשנושים

שניצלונים דה ז'בו
-36-

כנפיים ברוטב חמאה סודי
8\12\22 יחידות עם צ'דר מותכת ובצל ירוק

-36/48/78-

פוטטוס | צ׳יפס | סלט אייסברג
-36-

קינוחים

שאלו אותנו

TAKE AWAY



Dessert

Ask Us

TAKE AWAY

Sandwiches

Hamburger
Lettuce, tomatoes, red onion, pickels, mayo,

served with, french fries
-64-

Cheeseburger
Aioli, cheddar cheese, red chilli, lettuce,

tomatoes, red onion, served with french fries
-68-

Crispy Chicken Sandwhich
Fried chicken breast, lettuce, tomatoes, mayo,

cherry tomatoes ketchup,
served with paprika fried potatoes

-58-

Entrecote Sandwhich
Thin entrecote strips, aioli,
cherry tomatoes, lettuce,

served with paprika fried potatoes
-69-

Vegan Sandwich
Ask Us

Starters

Soup of the Day
Ask us

Challah Bread
Served with dips

-26-
Mrs Shemesh Green salad

Lettuce, red onion, spring onion, cucumber, broccoli,
green beans, zucchini, basil, parsley, red chili,

almonds, basil aioli and soy vinaigrette
-52-

Tomatoes and Burrata Salad 
Cherry tomatoes, cucumber, soft Burrata cheese,

red onion, basil and roasted hazelnuts 
-58-

De Jabu Tartar Pizza
Red tuna tartar, basil aioli,

onions and chilli on an open tortilla,
roquette salad, sliced like a pizza

-59-
Tuna Fish Tartar

Tuna fish tartar, onion, basil aioli,
chilli and spicy tomato water

-64-
Roasted Vegetables

Grilled chopped vegetables salad,
tahini, yogurt, pickled lemon
and spicy tomatoes water

-48-

Side Dishes

Fried Chicken Stripes
-36-

CChicken Wings with Butter Sauce
8\12\22 units with melted cheddar and green onions

-36/48/78-

French Fries | Potatoe Chips | Iceberg Salad
-36-


