
מנות ראשונות
מבחר סלטי הבית

מבחר סלטי הבית ולוואש לחם הבית הנאפה בטאבון

מוגש בתחילת הארוחה )המחיר לסועד(                        ......................................... 14 ש״ח

לוואש
לחם הבית הנאפה בטאבון טורקי  מוגש עם טחינה גלילית..........................................12 ש״ח

פידה איסקנדר )מאפה ממולא(
מאפה ממולא בחצילים ועגבניות הנאפה בטאבון             ..........................................32 ש״ח

לחמא עג'ון
מאפה מהטאבון עם בשר טלה פטרוזיליה בצל ועגבניות בתיבול פיקנטי ........... 38 ש״ח 

פנדק
מאפה טעימות מהטאבון )מתאים ל 4-5 סועדים(            ....................................... 52 ש״ח

חציל איסקנדר
חציל קלוי במילוי בשר בקר וטלה הנעשה בטאבון מוגש עם טחינה......................48 ש״ח

חציל בלאדי
חציל קלוי על אש גלויה בליווי טחינה שמן זית וסלסה.     ....................................... 32 ש״ח

סלט הצייד
חסה ערבית, עלי בייבי עם עגבניות שרי, מלפפונים ופטריות שמפניון ברוטב שמן זית 

ולימון טרי                                                              ........................................ 38 ש"ח

סלט פטוש
עגבניות, מלפפונים,פלפלים צבעונים, פרוסות בצל דקיקות בתיבול נדיב של שמן זית, 

לימון טרי בתוספת קרעי פיתה קלויה                           .......................................  48 ש״ח

חומוס
חומוס ביתי הנטחן מידי יום בליווי גרגרי חומוס חמים שמן זית ופטרוזיליה........... 22 ש״ח

מיני מרגז ביתי - 2 יח׳
מרגז צלוי על הגריל מוגש עם רוטב ברביקיו ועלי חסה טריים  ............................. 38 ש״ח

כנפי עוף איסטנבול
ברוטב צי'לי, לימון ועשבי תיבול                                 ......................................... 38 ש״ח

מרקים בעונת החורף
מרק עדשים כפרי

עדשים מבושלות בירקות שורש בתוספת לימון טרי.         .......................................... 24ש״ח

נזיד אפונה 
מבושל ומוגש עם קרוטונים .                                       .........................................  24ש״ח

מנות עיקריות 
מנות מוגשות בתוספת סלט ירוק/ציפס/פוטטו/אורז   לבחירה

קבב איסקנדר )מנת הדגל(
קבב הבית מוגש על פוקצ׳ה בטאבון בליווי טחינה ועגבניה ..................................... 76 ש״ח

סלט עוף מוקפץ 
נתחי עוף מוקפצים עם פלפלים צבעוניים נבטים וגזר ברוטב צילי סויה .........  62 ש״ח

סלט פטריות חם )טבעוני( 
פטריות שמפניון טריות מוקפצות בשמן זית, צ׳ילי, שום ויין לבן על מצע של שלל חסות                                                                            

                                                                             .................................... 52 ש״ח

סטייק פרגית אוריינטלי
עשוי בגריל במשרה תבלינים מוגש עם ירקות קלויים       .................................... 76 ש״ח

חזה עוף על האש 
עשוי בגריל במשרה תבלינים מוגש עם ירקות קלויים       .................................... 68 ש״ח

סטייק אנטריקוט מיושן
330 גרם של בשר עסיסי עשוי בגריל ומוגש עם ירקות קלויים 

ורוטב צ'ימיצ׳ורי                                                       ................................. 142 ש״ח

נתחי קצבים 
330גר׳ נתחי קצבים מוגש עם ירקות קלויים ורוטב צ'ימיצורי .................................... 144 ש״ח

צלעות טלה
מוגש עם ירקות קלויים                                               .................................. 154 ש״ח

מיקס גריל פלטה זוגית 650 גרם
אנטריקוט קבב ופרגיות מוגשים על פלטה לוהטת בליווי ירקות קלויים ורוטב צ׳ימיצ׳ורי       

מוגש עם 2 תוספות לבחירה                                              ................................. 220 ש״ח

מיקס איסקנדר פלטה זוגית 800 גרם
צלעות טלה, נתחי קצבים, פרגיות ואנטריקוט מוגשים על פלטה לוהטת בליווי ירקות 

מוגש עם 2 תוספות לבחירה                                                ................................ 300 ש״ח

דגים
המנות מוגשות בתוספת סלט ירוק/ציפס/פוטטו/אורז  לבחירה

פורל בלאדי  
דג פורל טרי ממולא בשיני שום, עלי דפנה ושמן זית מוגש עם ירקות קלויים...... 102 ש״ח

לברק שלם 
עשוי בתנור בשמן זית ועשבי תיבול                              .................................... 102 ש״ח

פילה סלמון 
ברוטב חרדל דיזון, בזיליקום, שום, לימון ועשבי תיבול      ................................... 92 ש״ח

תוספות
אורז .............17  ש״ח        צ׳יפס ............17 ש״ח          פוטטו............17 ש״ח

המבורגר הבית
220 גרם של בשר בקר משובח , מוגש בלחמניית המבורגר

עם חסה, עגבניה, בצל, מלפפון חמוץ................................................................................. 72 ש״ח



נמצאת  מרגש  פסטורלי  בנוף  עטופה  הירדן  גדות  על 
מסעדת איסקנדר אשר משלבת בין גריל משובח  לבין 

טאבון עצים טורקי

הרשו לנו להמליץ על המנות המיוחדות שלנו...

תפריט

מנות ילדים
שניצל

מוגש עם צ׳יפס וירקות חתוכים                          ....................................  52 ש״ח

נקניקיות

מוגש עם צ׳יפס וירקות חתוכים                           ...................................  52 ש״ח

המבורגר

מוגש עם ציפס וירקות חתוכים                            ..................................... 56 ש״ח

משקאות קלים

קוקה קולה/זירו/דיאט                                         ........................................... 14 ש״ח

ספרייט/זירו ספרייט                                             ........................................... 14 ש״ח

פנטה אורנג׳                                                        ........................................... 14 ש״ח

סודה – קינלי                                                       .......................................... 10 ש״ח

מים מינרלים נביעות                                              ........................................... 10 ש״ח

סיידר תפוחים צלול/ מוגז                                      ........................................... 14 ש״ח

טובורג מאלט )בירה שחורה(                                    ........................................... 14 ש״ח

פריגת לימונדה/תפוזים                                          .......................................... 10 ש״ח

פריגת ענבים                                                        .......................................... 10 ש״ח

נסטי אפרסק                                                        .......................................... 14 ש״ח

בירות מהחבית     1/3        1/2

קרלסברג ................................  22 ש״ח      26ש״ח

טובורג  ...................................   22ש״ח       26שח


