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Coconut malabi, mango coli,
passion fruit, coconut crunch

Cappella Millefeuille
Layers of caramelized puff pastry, vanilla
bourbon creme pâtissier, salted caramel

מלבי קוקוס, קולי מנגו,
פסיפלורה, קראנץ' קוקוס

שכבות בצק עלים מקורמל,
קרם פטיסייר וניל בורבון, קרמל מלוח
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Creamy Cheesecake
Cold creamy cheesecake,
butter crumble, balsamic-berry sauce

קרם עוגת גבינה קרה,
קראמבל חמאה, רוטב פטל בלסמי

by Ofer Ben Natan

Romaine Lettuce
Salmon salad

Young lettuce leaves, almonds, Cambodian
pepper aioli, Tom cheese, Oyster sauce

סלט סלמון
רומאי 

ן חסה רומית, סלמון, איולי בצל, פרמז' 67

Baked
Beets 

Baked Salted beets, Labane Cheese,
Soft Bouche Cheese, poppy seeds, date honey

סלקים אפויים
וגבינות 

סלקים אפוים על מלח, לבנה,
גבינת בושה רכה, פרג וסילאן 64

Fried
Cauliflower

Pepper-curry Tehini, pickled onions,
papadam, micro basil, chili oil

כרובית
מטוגנת

טחינה פלפלים וקארי, בצל מוחמץ,
פאפאדם, מיקרו בזיליקום ושמן צ׳ילי 64

Peanut Tuna
Tartare

Tuna Tartare, Pepper sauce,
Roasted eggplant aioli, Peanuts, Lime66טרטר טונה

בוטנים 
טרטר טונה, רוטב פלפלים,

איולי חציל שרוף, בוטנים מצופים וליים

Salmon
Yuzu Honey

Steamed white miso in coriander,
sesame hazelnuts.64סלמון

יוזו דבש
מיסו לבן מאודה בכוסברה,

אגוזי לוז שומשום

Salmon Yakitori
Tempura

Rice paper in coconut milk,
yakitori spring chicken,
sprout crunch, carrots & togarashi

סלמון יקיטורי68
טמפורה

אצת נורי, אורז, סלמון, איולי יקיטורי,
סלט צ'וקה וואקמה

Mushroom-
pepper Schnitzel

Schnitzel, Porcini Mushroom,
Truffle oil, black pepper

שניצל פלפלת
פטריות 

יני, כמהין ופלפל שחור  שניצל, פטריות פורצ' 66

Mushroom
Dim Sum

Vegetables dumplings, coconut, ginger, caramel
palm, red basil cherry tomatoes

דים סאם
פטריות

כיסוני ירקות, קוקוס, גלנגל, דקלים
קרמל, שרי אדום בזיליקום 65

Chicken
Dim Sum

Chicken dumplings, coconut, ginger, caramel
palm, red basil cherry tomatoes

דים סאם
עוף

כיסוני עוף, קוקוס, גלנגל, דקלים
קרמל, שרי אדום בזיליקום 65

Cappella
Souvlaki

Tender spring chicken, smoked goose breast,
garlic sauce, Sumac onions and cucumbers

סופלאקי
קפלה

פרגית ואווז מעושן, רוטב שום,
בצל סגול סומק מלפפון 69

Toasted
Roastbeef

Vitalo, Homemade Roast, Garlic Sauce,
Iceberg Lettuce & Cornichons

טוסט
רוסטביף

רוטב שום, חסה אייסברג
וטרשי בצד 68

Potato
Wedges

wrapped in Japanese BBQ
sauce & green onions

פוטטו
וודג'ס

קרעי תפוח אדמה ביתיים 
ברביקיו יפני ובצל ירוק 36

Cheese
Platter

Brie, Gorgonzola, Omer cheese, Sainte-Maure
de Touraine and a chutney-onion dip

פלטת
גבינות

ברי, גורגונזולה, עומר,
סנט מור עיזים, ומטבל צ'אטני בצל 96

HOLY
SW�TS

HOLY F�D

Ravioli
Goat Cheese stuffed ravioli in
an Asian beurre blanc sauce64רביולי

במילוי גבינות עיזים
ברוטב בר-בלאן אסייתי


