
מנה טבעונית 45 ₪
בחירה מתוספות. כל התוספות טבעוניות!

טבעוני. קובה סלק  50 ₪
מנה טבעונית. קובה טבעוני של עדשים ופטריות עטוף בסולת ג'ריש במרק סלק חמצמץ-מתקתק

קדירת עוף נופל בשורשים  55 ₪
נופל מעצם. כרע עוף צרוב בבישול איטי איטי עם שורשים. ללא גלוטן וללא תוספת סוכר.

חזה עוף צרוב ברוטב חרדל יין לבן וטימין 55 ₪
חזה עוף עבה ועסיסי צרוב ברוטב חרדל עשיר. ללא גלוטן וללא תוספת סוכר. כ 200 גרם

פרגית צלויה בפירות יבשים וסילאן  63 ₪
סטייק פרגית צרוב ברוטב עשיר של פירות יבשים.ללא גלוטן

חורשט סבזי  60 ₪
קדירת בקר בסגנון פרסי עם שעועית אדומה, לימונים פרסיים ומבחר סוגי ירק. ללא גלוטן. ללא תוספת סוכר.

חריימה פילה דג סלמון  68 ₪
פילה דג סלמון (כ 200 גרם) ברוטב פלפלים ועגבניות פיקנטי. ללא גלוטן וללא תוספת סוכר.



אורז לבן

תפו"א בתנור

קוסקוס מרוקאי

גרגרי חומוס רך רך

תבשיל שעועית לבנה

מרק ירקות לקוסקוס

מרק היום - מרק עדשים כתומות
תוספת לארוחה - 10 ₪ | חצי ליטר מרק - 20 ₪ | ארוחת מרק - 30 ₪



25% הנחה!!!  קונים 3 מנות מאותו סוג ומקבלים את הרביעית מתנה!!!
האוכל הטעים של מנזה באריזות משפחתיות

מנה בלבד! לא כעסקית!

טבעוני. קובה סלק    32 ₪
קדירת עוף נופל בשורשים    37 ₪

חזה עוף צרוב ברוטב חרדל יין לבן וטימין    39 ₪
פרגית צלויה בפירות יבשים וסילאן    43 ₪

חורשט סבזי    39 ₪
חריימה פילה דג סלמון    45 ₪

תוספות טבעוניות. ליטר. 4 סועדים.
אורז לבן    24 ₪

תפו"א בתנור    28 ₪
קוסקוס מרוקאי    30 ₪

גרגרי חומוס רך רך      36 ₪
תבשיל שעועית לבנה     36 ₪
מרק ירקות לקוסקוס     32 ₪



Bench Food אוכל ספסל
בקערת חצי ליטר + סכו"ם

קוסקוס + מרק ירקות + גרגרי חומוס - 22 ₪

אורז / קוסקוס + 2 קובה טבעוני - 26 ₪

אורז / קוסקוס + חורשט סבזי - 32 ₪

סלט ירקות + טחינה + סחוג - 10 ₪

סלט ירקות - 6 ₪ | טחינה - 3 ₪ | סחוג - 3 ₪


