פותחים שולחן
₪ 18
כיכר מלכים :לחם טרי עם טימין ,מלח גס ,שמן זית ובלסמי מצומצם.
הסלט של מלך מרוקו :סלט עגבניות מרוקאי עם פלפל חריף ,בצל סגול וכוסברה בתיבול שמן זית
ומיץ לימון
קינואה ירקות :סלט קינואה רענן עם מלפפונים ,עגבניות ,בצל סגול ,פטרוזיליה בשמן זית ומיץ לימון
כדורי פירה :מצופים בפירורי לחם מוגשים עם רוטב מתקתק
חומוס :בתוספת גרגירי חומוס ,שמן זית ופטרוזיליה ,מוגש עם פיתה
טחינה :מתובלת בשמן זית ופטרוזיליה ,מוגש עם פיתה
מרק היום (בעונה)  :שאל את המלצר
תוספות  :שעועית ירוקה /פירה /צ'יפס /אורז לבן /סלט עלים
פרנץ' בטטה :מקלות בטטה מטוגנות עם פטרוזיליה וגרדת לימון ,מוגש לצד קיסר
חציל בלאדי :חציל שרוף מוגש על טחינה שחורה ,בצל סגול ,פלפל חריף ,עגבניות מגורדות ,שמן זית
ובולגרית בתוספת ₪ 7

סלטים
₪ 40
סלט יווני  :חסה ,עגבניות ,מלפפון ,פלפל אדום ,בצל סגול ,זיתי קלמטה ,שמן זית ולימון ומעל גבינה
בולגרית וזעתר
סלט קיסר :לבבות חסה ברוטב קיסר עשיר ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,מלפפון ,פטרוזיליה ,קרוטונים
ופרמז'ן תוספת עוף₪ 10 :
סלט שוק :ירקות שוק עונתיים טריים חתוכים גס עם קרוטונים פריכים גבינת חלומי ופטרוזיליה ברוטב
שמן זית ולימון
סלט עוף :מיקס חסות ,כרוב אדום ,מלפפון ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,גזר ,נבטים ,ברוטב ויניגרט הדרים
ותערובת גרעינים
סלט עדשים שחורות :סלט בריאות של עדשים שחורות ,בטטה ,חמוציות ,סלרי ,בצל סגול ,פטרוזיליה,
כוסברה ,שמן זית לימון ובולגרית

הממלכה האסיאתית
₪ 38
תוספת :עוף/בקר/טופו – ₪ 7
נודלס ירקות אסיאתי :אטריות נודל'ס מוקפצות ברוטב אסיאתי ביתי ,בצל ירוק ,פטריות ,גזר ,כרוב
לבן ,שעועית ירוקה ,פלפל אדום ,בזיליקום ,שום ,ג'ינג'ר ,בוטנים ונבטים
אורז אסיאתי :אורז מוקפץ ברוטב אסיאתי ביתי ,בצל ירוק ולבן ,גזר ,פטריות ,כוסברה ,שום ,ג'ינג'ר
בוטנים ונבטים
פאד תאי :אטריות אורז מוקפצות ברוטב אסיאתי ביתי ,בצל ירוק ,כרוב לבן ,גזר ,פלפל אדום ,כוסברה,
שום ,ג'ינג'ר בוטנים ונבטים
סלט אסיאתי :שילוב מרענן של ירקות שורש :קולרבי ,סלרי ,סלק ,גזר ,בצל ירוק ,נענע ובוטנים מתובל
עם ויניגרט אסיאתי

הממלכה האיטלקית
₪ 38
פסטה בשני סוגים לבחירה :פנה/פטוצי'יני
פסטות בסיסיות :אלה אוליו /פומודורו  /רוזה/שמנת ₪ 33 -
תוספת :עוף/בקר/טופו – ₪ 7
_____________________________________________________________
מלנזנה :פסטה קלאסית ברוטב עגבניות ,פלפל אדום ,חצילים ,שום ,עלי בזיליקום פטרוזיליה וגבינה
בולגרית
פונגי שמנת  :פסטה ברוטב שמנת ,פטריות ובזיליקום
שמנת בטטה :פסטה ברוטב עשיר של שמנת וחמאת שום עם קוביות בטטה ועלי בזיליקום
בולונז :פסטה איטלקית קלאסית עם רוטב עגבניות עשיר ,בשר בקר ,ירקות שורש ,שום ועלי בזיליקום
סלמון כמהין :פסטה על בסיס שמנת ,חמאה ,שום ומחית כמהין עם קוביות סלמון ותרד
ביף פסטה :פסטה בציר בקר עם רצועות בקר ,פטריות ,אפונה ,גזר ,שום ,בצל ירוק בזיליקום
ופטרוזיליה
פרינס ג'ובאני :פסטה עם נתחי עוף על בסיס שמן זית ,עגבניות ,שום ,זיתי קלמטה ,שאטה ,בזיליקום,
פטרוזיליה ובצל ירוק

פיצה בתנור אבן
₪ 35
פיצה ברוטב עגבניות וגבינת מוצרלה אפויה בתנור אבן
תוספות לבחירה  : ₪ 5פטריות שמפיניון  /גבינה בולגרית  /זיתים ירוקים  /קוביות חצילים/
עגבניות/פלפל חריף/בצל סגול

עיקריות
₪ 45
רביולי גבינות  /בטטה :ברוטב עגבניות  /רוזה /שמנת  /שמנת פטריות
קינג קבב :קבבוני בקר עסיסיים מוגש עם סלט עלים ,טחינה ותוספת לבחירה
הכבדים של קינג ג'ורג' :כבדי עוף עם בצל מוקפץ בשמן זית מוגש על פירה ופטרוזיליה
גולש :נתחי בקר בסגנון ביתי בבישול ארוך עם ירקות שורש על אורז לבן ופטרוזיליה
צ'יקן טריאקי :פילה עוף ברוטב טריאקי אסיאתי עם שום ,שעועית ירוקה ,נבטים ובוטנים מוגש על אורז
לבן
חזה עוף :במרינדת המלך על הגריל מוגש עם סלט עלים ותוספת לבחירה
קינג שניצל :מצופה בפירורי לחם עם סלט עלים ותוספת לבחירה
שניצלונים :מצופים בפירורי לחם עם סלט עלים ותוספת לבחירה
כנפי מלכים :כנפי עוף ברוטב מתקתק ,שומשום ,בצל ירוק ,סלט עלים ותוספת לבחירה

₪ 55
סטייק פרגית  :במרינדת הדרים ובזיליקום על הגריל מוגש עם סלט עלים ותוספת לבחירה
פילה אמנון :על הפלנצ'ה ,מוגש על ניוקי תפו"א ברוטב חמאת עגבניות ובזיליקום בתוספת סלט עלים
פיש & צ'יפס :רצועות דג הציפוי פירורי לחם פריכים מוגש עם מיונז טרטר וסלט עלים
חזה עוף איטלקי :חזה עוף ב שמן זית ,שום ,עגבניות צרובות ,זיתי קלמטה ובזיליקום מוגש עם פירה
פאד תאי דג לבן :אטריות אורז בתוספת רצועות פילה דג בטמפורה ,מוקפצות ברוטב אסיאתי ביתי,
תרד ,בצל ירוק ולבן ,שעועית ירוקה ,אפונה נבטים ובוטנים

המבורגרים
₪ 48
קינג בורגר  : ₪ 48המבורגר מבקר טרי ,חסה ,עגבניות ,מלפפון חמוץ ובצל סגול בתוספת צ'יפס
בורגר צמחוני  : ₪ 48תערובת קטניות ביתית ,חסה ,עגבניות ,מלפפון חמוץ ובצל סגול בתוספת
לבחירה
כמהין בורגר  : ₪ 48קציצת בקר טרי ,עם פטריות פורטובלו מוקפצות ,בצל צרוב ,איולי כמהין ,חסה,
עגבניות ומלפפון חמוץ בתוספת צ'יפס (תוספת )₪ 7
תוספות להמבורגר :בצל מטוגן/פטריות מוקפצות ,₪ 5 -חזה אווז מעושן ₪ 7 -תוספת בורגר ₪ 15

כריכים
₪ 45
* מוגש בלחם רוסטיק טרי  /חיטה מלאה
כריך רוסטביף :רוסטביף מוקפץ עם בצל ופטריות שמפיניון ,רוטב איולי ,עלי ארוגולה ,עגבניות ומלפפון
חמוץ בתוספת צ'יפס
כריך עוף :חזה עוף על הגריל עם מיונז ,חסה ,בצל סגול ,עגבנייה ,מלפפון חמוץ בתוספת צ'יפס
כריך קבב :קבבונים על הגריל עם טחינה ,בצל מושחם ,עגבניות ,מלפפון חמוץ ופטרוזיליה בתוספת
צ'יפס
כריך אנטריקוט :פרוסות אנטריקוט צלויות עם רוטב איולי ,חסה ,עגבניות ,מלפפון חמוץ,
בצל מטוגן ופלפל חריף מוגש בלחם איטלקי עם תוספת לבחירה₪ 65 -
סטייק סלמון :פילה סלמון על עדשים שחורות ,קינואה ,אפונה ,שמן זית ,בצל ירוק וסלט עלים₪ 70 -

