
כשר למהדרין
KOSHER MEHADRIN

•  MO ISE  KOSHER  RESTAURANT •

MANCARE & BAUTURI

תפריט
MENU

המחירים אינם כוללים ˘ירו˙



HUMMUS

Hummus
חומוס הבי˙

lei 38 250g

Hummus cu ciuperci
חומוס פיטריו˙

lei 48
250g

Hummus cu shakshuka
חומוס ˘˜˘ו˜ה

lei 62
250g

Hummus cu carne de vita
חומוס ב˘ר

lei 74
250g

לנגב...

• Ôכ˘ר למהדרי •

lei 5 - וספ˙ פי˙ה˙



SALATE

Pasta de susan - Tahini

טחינה

lei 34 200g

Vinete umplute cu Tahini

חˆיל ˘לם בטחינה ורוטב סלסה

lei 42 200g

Salata marocana

מטבוחה פי˜נטי˙

lei 36 200g

Salata Israeliana

ıסלט ˜ˆו

lei 28 200g

Salata de vinete cu maionez

סלט חˆילים במיונז

lei 32 200g

סלטי הבית...

• Ôכ˘ר למהדרי •



APERITIV

Shakshouka
˘˜˘ו˜ה

lei 55 250g

Aripioare cu sos chilli
כנפיים ברוטב ˆ'ילי

lei 49 250g

 Kube bulgur cu vita
˜ובה בורגול ב˜ר וˆנוברים

lei 54 200g

Conopida cu tahini
כרובי˙ בטחינה

lei 42 250g

פתיחה...

& muguri de pin

• Ôכ˘ר למהדרי •



SPECIAL

ficat de gasca
כבד אווז

lei 180
100g

Burger Black Angus
בורגר בלא˜ אנגוס

lei 188
200g

File de vita
פילה ב˜ר

lei 295 200g

Cotlet de miel
ˆלעו˙ כב˘

lei 290 350g

למבינים...

כ˘רו˙ רגילה

כ˘רו˙ רגילה

• Ôכ˘ר למהדרי •



SPECIAL

Antricot Black Angus

אנטרי˜וט בלא˜ אנגוס
lei 394

450-500g

Antricot de vitel
אנטרי˜וט עגל חלב

lei 268
300-350g

Antricot Limousin
Ôאנטרי˜וט לימוזי

lei 234
300-350g

File Royal
פילה רויאל

lei 384
200+80g

למבינים...

כבד אווז - כ˘רו˙ רגילה

כ˘רו˙ רגילה

• Ôכ˘ר למהדרי •



FRIGARUI

Frigaruie pulpe de pui

˘יפוד פרגי˙

lei 52 150g

Frigaruie kebab israelian

˘יפוד ˜בב י˘ראלי 

lei 68 150g

Frigaruie file vita

 

˘יפוד פילה ב˜ר

lei 148 100g

Frigaruie ficat de pui

˘יפוד כבד עוף

lei 42 150g

Piept de pui la gratar

חזה עוף

lei 72 250g

על האש...

• Ôכ˘ר למהדרי •

שרוף...

בגריל...



GATITE

Sarmale cu carne de vita

סרמאלה - כרוב ממולא ב˜ר

lei 72 200g

  Gulas & orez

גולא˘ ב˜ר     אורז 

lei 92 300g

Piept de rata la cuptor

חזה אווז ב˙נור

lei 195 300-350g

Pulpe de pui la cuptor cu piure 

רבע עוף גריל    פירה

lei 92 200-250g

Tsulent (chamin) doar joi seara

{Ôחמי} ט˘ולנט

lei 92 500g

חמישי ערב

תבשילי הבית...

• Ôכ˘ר למהדרי •

&

&



FAST FOOD

Burger & cartofi prajiti

בורגר    ˆ'יפס

lei 94 200g

Mici romanesti & cartofi prejiti

מיטטי - ˜בב רומני    ˆ'יפס

lei 92 200g

 Snitel de pui & cartofi prajiti

˘ניˆל עוף    ˆ'יפס

lei 85 200g

Shaworma & cartofi prajiti

˘ווארמה    ˆ'יפס

lei 88 200g

Hala cu snitel de pui & cartofi prijiti

חלה ˘ניˆל   ˆ'יפס

lei 98 200g

יום שישי

מהיר...

• Ôכ˘ר למהדרי •
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PESTE

Somon la cuptor
דג סלומוÔ ב˙נור

lei 130 200g

Dorada la cuptor
דניס ב˙נור

lei 130 400-600g

Levrek la cuptor
לבר˜ ב˙נור

lei 130 400-600g

Peste cu sos marocan
דג ים מרו˜אי

lei 140 400-600g

דגים...

• Ôכ˘ר למהדרי •



PASTE

Paste cu sos rosu
פסטה ברוטב אדום

lei 49 300g

Aglio e olio
פסטה אליו אוליו

lei 52 300g

Bolognese
פסטה בולונז

lei 72 300g

פסטה...

Paste cu somon
Ôפסטה   סלומו

lei 78 300g

• Ôכ˘ר למהדרי •

&



SUPA

Ciorba de legume
מר˜ ˆ'ורבה רומני יר˜ו˙

lei 36 400g

Ciorba de vacuta
מר˜ ˆ'ורבה רומני ב˘ר

lei 62 400g

Supa de legume cu couscous
מר˜ ˜וס˜וס עם יר˜ו˙

lei 62 400g

Supa crema de legume
מר˜ ˜רם יר˜ו˙

lei 39 400g

מרקים...

• Ôכ˘ר למהדרי •



MIC DEJUN

Omleta simpla / Oua ochiuri

Ôחבי˙ה רגילה / עי

lei 34 200g

Omleta cu legume

חבי˙˙ יר˜

lei 38 300g

Salata de legume cu ton

סלט יר˜ו˙    טונה

lei 48 200+100g

Salata de legume cu avocado

סלט יר˜ו˙    אבו˜דו

lei 48 200g

Salata de legume cu somon

Ôסלט יר˜ו˙    סלמו

lei 82 200+120g

ארוחת בוקר...

• Ôכ˘ר למהדרי •

&

&

&



GARNITURI

Orez alb/rosu
אורז לבÔ/אדום

lei 18 150g

Inele de ceapa
טבעו˙ בˆל

lei 22 150g

Cartofi la cuptor
˙פו"א ב˙נור

lei 18 150g

Cartofi prajiti
ˆ'יפס

lei 18 150g

Piure
פירה

lei 18 150g

Bulgur cu legume
בורגול יר˜ו˙

lei 18 150g

Legume antipaste
יר˜ו˙ אנטיפסטי

lei 18 150g

תוספות...

• Ôכ˘ר למהדרי •



DESERT

Sufleu de ciocolata
סופלה ˘ו˜ולד

lei 39 150g

Tiramisu
טירמיסו

lei 39 150g

Ecler
א˜לר

lei 36 150g

Placinta de mere
˘טרודל ˙פוחים

lei 39 150g

Cremsnit
˜רמ˘ניט 

lei 42 150g

Salata de frugte
סלט פירו˙

lei 32 150g

Ingetata
גלידה

lei 36 150g

קינוחים...

• Ôכ˘ר למהדרי •



• Ôכ˘ר למהדרי •

Apa minerala / plata - 0.30 ml - מים/סודה

Apa minerala / plata - 0.75 ml - מים/סודה

Coca cola, fanta, Sprite, Schweppes 0.25 - מוגז 

Fuse tea - piersica / lemongrass 0.25ml - פיוזטי 

Granini mar / portocala - מיˆים

Bere - ˙בירו

10 lei

18 lei

12 lei

12 lei

12 lei

12/26 lei

Espresso - אספרסו 

Cafea Israelieni - ˙פה טור˜י עלי˜

Ceai negru / verde - ˜ה ˘חור / ירו˙

Cafea cu lapte de soia - פה עם חלב סויה˜

8 lei

10 lei

10 lei

12 lei

  Red bul - רד בול

Arak aialot - ער˜ איילו˙ 40 מ"ל

Pahar vin roso/alb - Ôאדום\ לב Ôכוס יי

Sticla vin Gamla - גמלא 375 מ"ל Ôב˜בו˜ יי

22 lei

32 lei

46 lei

120 lei

BAUTURI..שתיה ואלכוהול



תפריט סעודות שבת

סעודות שבת
MASA DE SHABBAT

תפריט קייטרינג - שבת

45 lei
55 lei
65 lei
48 lei
18 lei

 Peste/דג ברוטב מרוקאי
Feluri 2 pui  /מנה עיקרית עוף

Feluri 2 vita /מנה עיקרית בקר
Snitel /שניצל 150 גרם

Hala /חלת הבית 400 גרם
 

סעודת ליל שבת

200.00 lei

קידוש, חלות, סלטים, 
דג ברוטב מרוקאי,

מנה עיקרית עוף/בקר,
תוספות, קינוח ושתיה. 

סעודת שבת בצהריים

150,00 lei

קידוש, חלות, סלטים,
דגים, חמין (טשולנט),

תוספות, קינוח ושתיה. 

סעודה שלישית

100,00 lei

חלות, סלטים, דגים, 
קינוח ושתיה. 

זמני תפילות השבת ניתן לקבל מהמלצרים

תשלום והרשמה מראש

חורף/קיץ: בתיאום מראשחורף/קיץ: 13:30חורף: 19:00 - קיץ: 20:30


