משתלם
לעשות

עסקים
עסקית כוללת

מנה ראשונה  +עיקרית +כוס שתייה אחת בלבד
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מנה עיקרית לבחירה


לחם עיסקי

סלט עדשים שחורות



לחם טרי עם טימין ,מלח גס ,שמן זית
ובלסמי מצומצם  -תוספת ₪ 5

קינואה ירקות

סלט קינואה רענן עם מלפפונים ,עגבניות,
בצל סגול ,פטרוזיליה בשמן זית ולימון

קרפצ'יו סלק

פרוסות סלק עם בלסמי מצומצם ,שמן
זית ,אגוזי מלך ,שום קונפי ופטרוזיליה

כדורי פירה  5 -יחידות

מצופים בפירורי לחם ומוגשים לצד רוטב
מתקתק

חומוס
טחינה

מתובלת בשמן זית ופטרוזיליה ,מוגש עם
פיתה
מרק היום (בעונה) :שאל את המלצר

חציל בלאדי | הום פרייז | סלט עלים |
חומוס פלאפל

גולש

נתחי בקר בסגנון ביתי בבישול ארוך עם
ירקות שורש על אורז לבן ופטרוזיליה

חזה עוף

במרינדת המלך על הגריל מוגש עם סלט
עלים ותוספת לבחירה

פאד תאי

בתוספת גרגירי חומוס ,שמן זית
ופטרוזיליה ,מוגש עם פיתה

ראשונות של מלכים 10 +

סלט בריאות של עדשים שחורות ,בטטה,
חמוציות ,סלרי ,בצל סגול ,פטרוזיליה,
כוסברה ,שמן זית ולימון
פסטות לבחירה (פנה  /פטוצ'יני):
אלה אולי על בסיס שמן זית ,שום,
כוסברה ,פטרוזיליה ופלפל שאטה
פומודורו רוטב פומודורו עשיר עם עלי
בזיליקום
פסטה שמנת רוטב שמנת צמחית מתובל
במלח פלפל
מלנזנה פסטה קלאסית ברוטב עגבניות,
פלפל אדום ,חצילים ,שום ,עלי בזיליקום
ופטרוזיליה

הכבדים של קינג ג'ורג'

כבדי עוף עם בצל מוקפץ בשמן זית,
מוגש על פירה ופטרוזיליה

₪

אטריות אורז מוקפצות ברוטב אסיאתי
ביתי ,בצל ירוק ,כרוב לבן ,גזר ,פלפל
אדום ,כוסברה ,שום ,ג'ינגר בוטנים ונבטים
תוספת :עוף  /בקר  /טופו ₪ 7 -

שתייה לבחירה

גזוז במבחר טעמים  /סודה  /תפוזים  /לימונדה

שותים כמו מלכים
בקבוק מוגז ₪ 6 -
כוס יין הבית ₪ 10 -
 1/3בירה חבית טובורג  /קלסברג ₪ 10 -

תקף בימים א'-ה' עד השעה  16:00לא כולל חגי ומועדי ישראל ,תקף בישיבה במסעדה בלבד ,שתייה כוללת כוס אחת לבחירה
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מנה עיקרית לבחירה

לבבות חסה ברוטב קיסר עשיר ,עגבניות
שרי ,בצל סגול ,מלפפונים ,פטרוזיליה,
וקרוטונים .תוספת עוף ₪ 10 -

ירקות שוק עונתיים טריים חתוכים גס עם
קרוטונים פריכים ופטרוזיליה ברוטב שמן
זית ולימון

סלט קיסר

לחם עסקי

לחם טרי עם טימין ,מלח גס ,שמן זית
ובלסמי מצומצם  -תוספת ₪ 5

קינואה ירקות

סלט קינואה רענן עם מלפפונים ,עגבניות,
בצל סגול ,פטרוזיליה בשמן זית ולימון

כדורי פירה  5 -יחידות

סלט אסיאתי

שילוב מרענן של ירקות שורש :קולרבי,
סלרי ,סלק ,גזר ,בצל ירוק ,נענע ובוטנים
מתובל בויניגרט אסיאתי
פסטות לבחירה (פנה  /פטוצ'יני):

מצופים בפירורי לחם ומוגשים לצד רוטב
מתקתק

פונגי שמנת

בתוספת גרגירי חומוס ,שמן זית
ופטרוזיליה ,מוגש עם פיתה

שמנת בטטה

חומוס

פסטה ברוטב שמנת צמחית ,פטריות
ובזיליקום
פסטה ברוטב עשיר של שמנת צמחית
שום עם קוביות בטטה ועלי בזיליקום

טחינה

ביף פסטה

מתובלת בשמן זית ופטרוזיליה ,מוגש עם
פיתה

פסטה בציר בקר עם רצועות בקר,
פטריות שמפיניון ,אפונה ,גזר ,שום ,בצל
ירוק בזיליקום ופטרוזיליה

הסלט של מלך מרוקו

סלט עגבניות מרוקאי עם פלפל חריף,
בצל סגול וכוסברה בתיבול שמן זית ומיץ
לימון

בולונז

מרק היום (בעונה) :שאל את המלצר

נודלס ירקות אסיאתי

ראשונות של מלכים 10 +
חציל בלאדי | הום פרייז | סלט עלים |
חומוס פלאפל

₪

פסטה איטלקית קלאסית עם רוטב
עגבניות עשיר ,בשר בקר ,ירקות שורש,
שום ועלי בזיליקום

סלט עוף

מיקס חסות ,כרוב אדום ,מלפפון ,עגבניות
שרי ,בצל סגול ,גזר ,נבטים ,ברוטב ויניגרט
הדרים ותערובת גרעינים

פאד תאי דג לבן

אטריות אורז בתוספת רצועות פילה דג
בטמפורה מוקפצות ברוטב אסיאתי ביתי,
תרד ,שעועית ירוקה ,אפונה ,בצל ירוק
ולבן ,נבטים ובוטנים

כריך רוסטביף*

רצועות רוסטביף מוקפצות עם בצל
ופטריות שמפיניון ,מיונז ,עלי ארוגולה,
עגבניות ומלפפון חמוץ בתוספת צ'יפס

כריך עוף*

חזה עוף על הגריל עם מיונז ,חסה ,בצל
סגול ,עגבניות ,מלפפון חמוץ ותוספת
צ'יפס

כריך קבב*

אטריות נודלס מוקפצות ברוטב אסיאתי
ביתי ,בצל ירוק ,פטריות ,גזר ,כרוב לבן,
שעועית ירוקה ,פלפל אדום ,בזיליקום,
שום ,ג'ינגר ,בוטנים ונבטים
תוספת :עוף  /בקר  /טופו ₪ 7 -

קבבונים על הגריל עם טחינה ,בצל
מושחם ,עגבניות ,מלפפון חמוץ,
פטרוזיליה ותוספת צ'יפס
* מוגש בלחם רוסטיק איטלקי טרי /
חיטה מלאה

אורז אסיאתי

חזה עוף איטלקי

אורז מוקפץ ברוטב אסיאתי ביתי ,בצל
ירוק ולבן ,גזר ,פטריות ,כוסברה ,שום,
ג'ינג'ר בוטנים ונבטים
תוספת :עוף  /בקר  /טופו ₪ 7 -

פרינס ג'ובאני

כשר


סלט שוק

חזה עוף בשמן זית ,שום ,עגבניות צרובות,
זיתי קלמטה ובזיליקום מוגש עם פירה

סטייק פרגית

במרינדת הדרים ובזיליקום על הגריל
מוגש עם סלט עלים ותוספת לבחירה

פסטה עם נתחי עוף על בסיס שמן זית,
עגבניות ,שום ,זיתי קלמטה ,שאטה,
בזיליקום ,פטרוזיליה ובצל ירוק

קינג בורגר

חזה עוף בציפוי פריך עם חסה ,עגבנייה,
מלפפון חמוץ ובצל סגול בתוספת צ'יפס

בורגר צמחוני

בציפוי פירורי לחם פריכים מוגש עם סלט
עלים ותוספת לבחירה

תוספות לבחירה

שניצבורגר

קינג שניצל
שניצלונים

בציפוי פירורי לחם פריכים עם סלט עלים
ותוספת לבחירה

המבורגר בקר טרי עם חסה ,עגבניות,
מלפפון חמוץ ובצל סגול בתוספת צ'יפס
תערובת קטניות ביתית ,חסה ,עגבניות,
מלפפון חמוץ ,בצל סגול ותוספת לבחירה

בצל מטוגן  /פטריות מוקפצות ₪ 5 -
חזה אווז מעושן ₪ 7 -
תוספת בורגר ₪ 15 -

פיש & צ'יפס

רצועות דג בציפוי פירורי לחם פריכים
מוגש עם מיונז טרטר וסלט עלים

כנפי מלכים

כנפי עוף ברוטב מתקתק ,שומשום ,בצל
ירוק ,סלט עלים ותוספת לבחירה
תוספת לבחירה :שעועית ירוקה  /פירה  /צ'יפס  /סלט עלים  /אורז לבן

