 54׀ POLARIS
ערק עלית | נענע | כוסברה | פטרוזיליה | קיווי | כוכב אניס

 56׀ MANGO CRUSH
רום לבן | מנגו | פירות טרופיים | תמצית פרחים

 56׀ LIGHTHOUSE
ג’ין | למונגראס | אננס | זעתר

 56׀ PINK PEPPER DAIQUIRI
רום פלפל ורוד | מלפפון כתוש | לימון פרסי

 58׀ BITTER MANARA
תערובת ביטרים | ג’ינג’ר ביר | ליים

 58׀ KARKADEH
רום | ליקר היביסקוס | חווייג’’ לבן | טימין לימוני

 58׀ TURKOFFEE
טקילה | וורמוט אדום | אספרסו | קוקוס הל

אצ לנו ב ־  MANARAכשרוח הים פוגשת את א בני
המגדלור הנוקשות  ,נפרוס בפניכם שולחן בהשראת
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מד ינות אגן הים התיכון הלבנטיניות .
התפר יט שלנו עונתי וכו ל ל חומר י גלם מקומי ים

א ל כ ס נ ד ר ג ר ין ׀ 3 2

וטר י ים הנ בחר ים בקפי דה בכד י לספק לכם חוו יה

אלכסנדר אמברה ׀ 32

קו ל ינר ית מדו י י קת .

ב ל ו מ ון ׀ 2 8

פטה עיזים צלויה ׀ 42

לקרדה טורקית ׀ 68

דבש פרחי הדרים ושמן פישולין

רוקט ,צנונית ובצל לבן

לבנה מעושנת ׀ 36

דג ים כבוש ׀ 42

מרמלדה של פלפלים וצ’ילי חריף

תבלינים ארומטיים ובצל ירוק

פלפל שושקה באש פתוחה ׀ 42

אנשובי “אורטיז” ׀ 42

גבינת המאירי ואורגנו

לחם קלוי ,ויניגרט עגבניות

סרדינים כבושים ׀  16ליח’

צלחת חריפים ׀ 28
חמאת אריסה ,סחוג ירוק ופלפלים קלויים

ברוסקטה ,קרם פרש ,תפו”א וחזרת

סלט ביצים ׀ 32

פרח קישוא בטמפורה ׀ 28
אורז ירוק ,עשבי תיבול וגבינה צפתית מיובשת

בצל מושחם ובוטרגה

צלחת שרקוטרי מן הים ׀ 132
מבחר דגים כבושים ומומלחים

first
מוחאמה ׀ 86
טונה כבושה ומומלחת ,ירקות חיים ואיולי חזרת

סשימי דג-ים ׀ 84
גספצ’ו עגבניות שרי ושקדים

קרפצ’יו דג-ים ׀ 84
לבבות עגבניה ,אורגנו מיובש ופלפלים חריפים

טרטר דג ׀ 84
ויניגרט חלפיניו מותסס ויוזו

לחם שטוח מטאבון עצים ׀ 78
קרעי דג ,יוגורט עמבה ועשבי תבלין

סלט עלים ׀ 68

כיסוני גבינות רכות ׀ 42/ 82

חסות פריכות ,ויניגריט חרדל ,גבינת עיזים

קרם עגבניות שרי ,זעתר מיובש ושמן פיקואל

סלט עשבים ׀ 64

רביולי חצילים וגבינת בושה ׀ 42/82

עשבים ירוקים ,שקדים ,אוכמניות אורגניות ויוגורט

תרד חרוך ,יוגורט של כפר תבור ,צנוברים וגבינת מאירי

בטטה לבנה באש ׀ 64

טורטליני ארטישוק ירושלמי ׀ 44/86

קרם שום ,ויניגרט בזיליקום וחומץ שרי

חמאת זעתר

אספרגוס בפחם ׀ 68

בייבי טורטליני דלעת׀86

חמאה אגוזית ,גבינת גאודה וקרם פרש

ריקוטה ואגוזים

כרישה צעירה ׀ 58

במיה בטמפורה׀48

קרם שורשים לבנים ,אגוזי לוז וגבינה מלוחה

רוטב צ'יפוטלה חריף

main
דניס מטוגן ׀ 152
חסות פריכות ,עלים ארומטיים ,ויניגרטים שלנו

פילה דג ים ופסטה פיצ’י אליאוליו סטייל ׀ 162
אנשובי ,שום ,חריף ופטרוזיליה

בר ים בחמאת פסטיס ׀ 158
עגבניות ,תרד ,זיתי קלמטה וירקות ירוקים

קבב לוקוס לבן ׀ 162
מטבוחה ,סחוג ולימון כבוש

לברק שלם בטאבון עצים ׀ 158

חציל שרוף ׀ 56

טחינה ,אריסה ,עגבניות צלויות וגבינת כבשים

ויניגרט שבור וירקות עדינים

שיפוד לוקוס בג’וספר ׀ 184
לוקוס בתנור פחמים ,ירקות שאני אוהב וקרם תפוחי אדמה

פוקצ’ה ׀ 32
סלסת עגבניות וזיתים מקומיים

דגי ים פריכים ׀ 122
שאל את המלצר

