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 דגן ואנטיפסטי 
         אורז אדום 

יסמין לבן אורז   

   )חיטה מעושנת( פריקה

   בשמן זית, מלח גס ותימיןקישוא אפוי 

בשמן זית ובזיליקום טרי  שעועית ירוקה ואפונת גינה  

ושקדים ,פטרוזיליהעגבניות,בצל סגול עדשים שחורות  

בתבלינים מתוקים חריפים גזרים  

צרובים בתנור, מרווה, מלח יםתפוחי אדמה   

, שמן זית, מלח ים ואורגנו טרי סלקים צלויים  

   מקורמל בשמן זית, מלח ים וחומץ שריבצל סגול 


