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باردةالمشھیات ال    € 
نیغوش  – نمدخخنزیري  1  gr 5.00 100 لحم 
نیغوش      –جبنة             2  100 gr 4.00 
 gr 3.00 100 قشدة 3
 gr 8.00 150 سالطة أخطبوط 4
 gr 5.00 150 مشھیات من سمك 5
 gr 4.00 150 سالطة من سمك 6

دافئالمشھیات ال      

 gr 3.50 200 جبنة مشوي في فتّات الخبز الجافّ  7
جمبونبیض ب 8  200 gr 2.50      
 gr 2.50 200 بیض بشحم الخنزیر 9
 gr 2.50 200 أوملیت حسبة الرغبة 10

 الباستا

 gr 3.90 500 بولونیسھ 12
 gr 3.50 500 میالنیسھ 121
 gr 4.40 500 كاربوناوه 122
 gr 5.40 500 بأثمار البحر 11

الشربة  –الحساء    

راغو  –حساء العجل  13  3.dl 1.80 
 dl 1.70.3 الحساء من سمك 14

الجاھز االطباق  

ملحقبفاصولیا مطبوخة بال لحم  16  500 gr 3.00 
 gr 3.30 500 فاصولیا بملحق 17
 gr 3.90 500 غوالش بماكارون 18



 gr 3.30 600 فلفل محشي 19
 gr 3.30 500 كفتھ  في مرقة 20

 األسماك

سماك لشخصینطبق من أ 22  1 kg 25.00 
 سمك بملحق 23

)دنیس أو قاروص(  

0.5 kg 12.50 

 حبار 24

مرة مشوي في فتّات الخبز الجاّف اوعلى ج  –  

محشي  –  

300 gr   

8.90 

9.40 

 gr 12.00 250 غامبوري 25
 kg 12.50 1 سمك االصروط 26

 

27 

 فیلي من السمك

على جمرة  –  

مشوي في فتّات الخبز الجافّ   –  

300 gr 3.90 

 gr 3.90 500 موسلھ 28
من موسلھ  برودیط 29  500 gr 5.50 
 gr 4.00 200 ریسوطو أسود 30
 1kg 90.00 النغوست 31

بالتوصیةاالطباق   

مّجاني )بطاطس مشوي(الطباق ملحقلكّل ھذه   
 
ري بالفطرخنزیمیدالیون من لحم  32  300 gr 6.80 
 gr 11.90 300 میدالیون من لحم العجل بالفطر 321
 –بقشدة  و محشي  طويتشریحة لحم م 34

 قاراجورجي 
350 gr 6.90 

نیغوش  –شریحة لحم  35  300 gr 7.30 
سلیسكوفات  –بالخضراوات مختلط لحم  36  350 gr 4.50 
باریس /ناتور  /فیینا –شریحة لحم  37  300 gr 4.90 
أمریكیةفرخة بطریقة  38  300 gr 4.90 
 gr 4.90 300 لحم فرخة مشوي في فتّات الخبز الجافّ  39



 gr 13.90 300 بیفتیك 40
رامستیك  –شریحة لحم البقر 41  300 gr 9.90 

 االطباق من المشواة

مّجاني )بطاطس مشوي(الطباق ملحق لھذه   
 
 1kg 17.00 المشواة لشخصین 42

 

 

 


