
 בס"ד

רהמסעדת סב  
 

 תפריט גלאט כשר
 

! בתאבון -המחירים אינם כוללים שרות   

 

 

 

 מרקים

$ 7.20...... ..........................................................  קניידלעךמרק   

$ 6.00......... ...............ללא גלוטן......................מרק צימחוני    ....  

גדול               קטן                                                        סלטים ומטבלים  

$ $11.95            7.95.... ....................ללא גלוטן ......סלט חומוס (מוגש עם פיתה)   

$ $11.95            7.95...... ..................ללא גלוטן סלט טחינה (מוגש עם פיתה) ......  

$ $11.95            7.95........ ................ללא גלוטן ..סלט חצילים (מוגש עם פיתה) ...  

$ $14.95            9.95........ ...............ןללא גלוט ......................סלט ישראלי .......  

 כריכים

$ 14.95...............  ..........) ...(עם סלט כרוב וסלט תפו"א  בשרי כריך  

$ 11.00...............  ..................................................כריך טוניסאי   

$  8.00............  .........כריך סלט ביצים ........................................  

$  8:00...........  .........כריך טונה .................................................  

$  6.95........  ............................................יפס ..........'צנקניק עם   

$ 9.95..............  ...............................יפס ............'המבורגר עם צ  

$   12.95........  .........יפס ...............................'המבורגר הבית עם צ  

$ 9511..........  .. )מבר הסלטים תוספות לבחירה 4רמה בפיתה ( שווא  

$  8.50תוספות לבחירה מבר הסלטים) ..............   4( פלאפל בפיתה   

 מנות דגים

$ 17.00  ..........................................................יפס ........'דגים וצ  

$ 22.50.......  ...ללא גלוטן לבחירה) ......תוספות  2סלמון בגריל (עם   

$   9.95בורגר .....................................................................  -דג  

$   9.95שניצל דג בפיתה ...........................................................    

 מנות פסטה

$  14.95...............................  .............ספאגטי כדורי בשר ...........  

$  12.00ספאגטי נפוליטאנה (רוטב עגבניות) ................................    



 בס"ד

רהמסעדת סב  
 

 תפריט גלאט כשר
 

! בתאבון -המחירים אינם כוללים שרות   

 

אפותל  

$ 11.95פלאפל בלאפה ...........................................................    

$ 14.00.......................  ..רגית / שניצל / שווארמה בלאפה ........פ  
 

תוספות לבחירה) 2(מוגשות עם   מנות עיקריות  

$ 22.95............................  ללא גלוטן .....רמה בצלחת .......שווא  

$ 23.50..........  ...................ללא גלוטן .........מעורב ירושלמי .....  

 שניצל עוף (חזה עוף עם פירוריי לחם) ............................  23.50 $

$ 23.50..............................  ללא גלוטן פרגיות בגריל ................  

$ 23.50..............................  ללא גלוטן עוף בגריל ....................  

$ 36.00..............................  ללא גלוטן סטייק בשר בקר ............  
 

$   7.95....  .....עלות אקסטרה תוספת ..........  - תוספות לבחירה  

 אורז
קות מעורביםיר  

 צ'יפס
 תפו"א אפוי

 פירה
 קוסקוס

 סלט ירוק
 

 מנות מיוחדות

$ 14.95(מוגשת בתוספת טוסט פיתה או לחם) ...........   -ללא גלוטן  – שקשוקה  

 משקאות

$ 2.00גזוז או מים בבקבוק ....................................................   

$ 3.00מיץ ..........................................................................   

$ 6.00בירה ........................................................................   

$ 6.95כוס יין .......................................................................   

$ 7.00כוס משקה חריף .........................................................   
 

$ 4.00.......... אותנו לגבי מנת היום ..................שאל   - קינוחים  

 פיצה ולזניה חלב ישראל -משלוחים לבית - לפי הזמנה בלבד 

 


