
Шварма з лаврака з лабне 220г   325

Гефілте сібас із салатом з печених овочів
та кремом із буряка 125/100г   245

Хрусткий курячий шніцель 
з картоплею фрі 250/160/115г   225

Шакшука з печеним перцем 
та міні-кебабом 360г   235

Стейк «хвилинка»
з картопляним салатом та копченим айолі 340г   279

Кебаб з хумусом та печеними овочами 300г   249

Вері в еджетеріан

Риба та м’ясо

Хумус 
Десерти

СоусиРізне

Візьми додому

Супи

Піта

Бабагануш із зернами граната та сумахом 130г   119

Фалафель 220г   149

Сет мезе (піта, тхіна, схуг, салат 
із запечених овочів, матбуха) 2шт/50/50/50/50г   149 

Арабський салат з гуакамоле 230г   149

Зелений салат з авокадо,  
фетою та ананасами
(можна з креветками) 250/310г   179 / 279

Авокадо на грилі з фетою
та запеченими овочами 160г   139

Цвітна капуста [та сама!] 
з тхіною та сумахом 280г   179

Шакшука з печеним перцем 310г   195

Баклажан на вугіллі з тхіною та фетою 250г   189

Сабіх 
баклажан на планчі, картопляний фалафель, 
половинка яйця, свіжі овочі та зелень 480г   195

З тхіною та зернами нуту 230/75г   139

Зі шпинатом та яйцем 270/40/75г   145

Зі швармою з індички 280/75г   219

Сирники із кокосовим згущеним молоком 
з фруктовим салатом та фініковим сиропом 280г   195

Яблучний тарт 
з гранатовою мелассою та кремом англез 80/70г   139

Кнафе з пряним медовим сиропом 80г   149

Чашка Наполеону 200г   139

Малакотта 
з кокосовим молоком та малиновим кулі 135г   125

Морозиво 70г   69

Схуг 30г   35

Амба 30г   35

Тхіна 30г   35

Харісса 30г   35

Гостра харісса 25г   35

Піта 75г   39

Хала 50г   49

Картопля фрі 200г   79

Ціла хала 350г   115

Ціла хала з хумусом та соусами
(тхіною, схугом та харіссою) 330/200/50/50/50г   259

Пікантний гаспачо з жовтими томатами та харіссою 
(можна з аргентинськими креветками) 230/260г   139 / 199

Бабусин курячий бульйон з кнейдлах 340г   129

Сабіх 350г   165

Фалафель 310г   149

Шварма з лаврака 260г   249

Класична з індичкою 300г   195

Наша спеціальна піта Ахарон 
(бабагануш, шварма з індички) 320г   229 

Кебаб 320г   185

Стейк «хвилинка» 295г   215

Винна карта та напої
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якщо у вас є алергія, повідомте офіціанта!

@adellekyiv
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 [із кращою у світі тхіною «HAR BRACHA»]

більшість в егетаріанських позицій в меню 
легко перетворюються на в еганські - просто скажіть 
офіціанту про ваші гастрономічні переконання
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