Welcome to DEDA’s Kitchen
1

2

3

4

5

6

בת ים

בן גוריון 61

Deda.co.il

7

ראשון לציון
הרצל 75

גבעתיים

כצנלסון 113

1-700-700-165

צמחוני טבעוני

מנות פתיחה

Дила

Dila

Крупнонарезанный овощной
салат. Состав: помидоры,
огурцы, болгарский перец,
красный лук, свежая зелень,
оливковое масло, лимонный
сок и грецкие орехи

Cucumber, tomato, red
onion, sweet paper, fresh
greens and walnut,
coarsely chop with olive
oil and lemon juice

Нэли

Neli

Мелконарезанный овощной
салат. Состав: помидоры,
огурцы, болгарский перец,
красный лук, свежая зелень,
листья салата, оливковое масло,
лимонный сок и сыр брынза

Cucumber, tomato, red
onion, sweet paper,
fresh greens and
Sirene with olive oil
and lemon juice

Пхали

Pkhali

Баклажановые рулеты с
начинкой из грецких
орехов, Отварная свекла,
заправленная специями,
орехами и винным уксусом

Eggplant rolls ﬁlled
with walnuts and
pkhali of beet

Аджапсандал

Ajapsandal

Сотэ из запеченых
баклажанов и
припущенных на гриле
овощей

Roasted eggplant and
garden vegetable
cooked in ratatouille
method

Лобио

Lobio

Горячий салат из
тушеной фасоли и
зелени

Red bean stew with
vegetables and
walnuts

Хацилиани

Haziliani

Сотэ из запеченных
баклажанов и лесных
грибов

Traditional pastry boat
ﬁlled whit mix of
cheese and fried egg

Cимфония
Лосося

Salmon
Smoked salmon ﬁllet

Тонконарезанное филе
копченного лосося

Сельдь

Herring

С Картофелем
по-домашнему

With baked potatoes

סלט דילה
, עגבנייה,מלפפון
, גמבה,בצל אדום
וירק חתוך גס
בתיבול שמן זית
ואגוזי מלך

₪ 45

סלט נלי
, עגבנייה,מלפפון
, גמבה,בצל אדום
חסה וירק חתוך דק
 מיץ,בתיבול שמן זית
לימון וגבינה בולגרית

פחאלי
גלילות חציל במילוי
אגוזי מלך ופחאלי
של סלק אדום

₪ 48
6?

₪ 42

אג‘פסנדל
חציל קלוי וירקות
גינה מבושלים
בשיטת רטטוי

₪ 38

לוביו
תבשיל שעועית
אדומה עם ירק
ואגוזי מלך

₪ 34

חציליאני
חציל בלאדי קלוי
עם פטריות יער

₪ 36

סלמון
פילה סלמון נורבגי
מעושן פרוס דק

₪ 45

פילה מלוח
פילה מלוח של דג
מקרל עם תפוח
אדמה אפוי

₪ 32

צמחוני טבעוני

מנות פתיחה
סציבי

Сациви

Satsivi

Куриный окорочек,
приготовленный в
сочном ореховом соусе
(подается холодным)

Cooked chicken leg
in walnut sauce and
almond oil (deserve
cold)

Язык

Sliced Tongue

Отварной телячий язык

Veal tongue cooked
with allspice and bay
leaves

Печеная
Картошка

שוק עוף מבושל
ברוטב אגוזי מלך ושמן
(שקדים )מוגש קר

נתחי לשון
לשון עגל מבושל
עם פלפל אנגלי
ועלי דפנה

₪ 55

פוטטוס

Potatoes

פלחי תפוח אדמה
אפוי וקריספי

sliced crispy potatoes
with fresh greens

Village
Грибы
по-деревенски Mushroom

₪ 36

₪ 30

פטריות מהכפר

Ассорти из
маринованных грибов

mix mushrooms and
fresh greens marinated

Соленья Ассорти

Snacks
Pickles

תערובת פטריות
וירק במרינדה

₪ 35

נשנוש בקטנה
פלטת חמוצים

₪ 25

מרקים
מוגשים בליווי לבש

Суп Харчо

Kharcho Soup

Суп из нежной
телятины с рисом и
грецкими орехами

Soup of tender veal
with rice and walnuts

Борщ

Borsch

Суп из нежной
телятины и овощей

Soup of beetroot,
garden vegetables and
tender veal

Солянка
Сборная
Мясная

Solyanka

חרצ‘ו
 אורז,בשר עגל
ואגוזי מלך

₪ 35

Veal meet and pickled
vegetables

בורשט
 סלק,בשר עגל
 וירקות גינה,אדום

₪ 35

סוליאנקה
בשר עגל וירקות
מוחמצים

₪ 35

צמחוני טבעוני

מנות ראשונות

Xачапури

Ajaruli

по-Аджарски, Лодочка
из теста с ассорти сыров
и яйцом в смятку

Traditional pastry boat
ﬁlled whit mix of
cheese and fried egg

Хинкали

Khinkali

Тонкое нежное тесто с
начинкой из молотого
мяса вареного в воде

5 pcs of Georgian
dumpling ﬁlled with
meet, boiled in water

אג‘רולי

2?

מאפה סירה
מסורתי ממולא
בתערובת גבינות
וביצת עין

₪ 52
1?

חינקלי
 יח‘ של כיסוני5
בצק מבושלים
במילוי בשר

₪ 44

Лахмаджо

Lahmajo

2 тонкие открытые
лепешки с молотым
мясом

2 pcs of crunchy dough
ﬁlled with minced
meet

לחמג‘ו
 יח‘ בצק פריך2
במילוי בשר

₪ 46

Xачапури поИмеретински

Khachapuri
Imeruli

חצ‘פורי
אימרולי

Закрытый хачапури с
начинкой из ассорти
сыров

Round crispy dough
ﬁlled with mix of
cheese

בצק פריך עגול
במילוי תערובת
גבינות

Чебуреки

Chibureki

Криспи тесто с
начинкой из молотого
мяса

2 pcs of deep-fried
crispy dough ﬁlled with
veal in Georgian
seasoning

Квари

Kuwari

Криспи тесто с
начинкой из ассорти
сыров

2 pcs of deep-fried
crispy dough ﬁlled with
mix of cheese

צ‘יבוריקי
 יח‘ של בצק2
קריספי במילוי בשר
עגל בתיבול גיאורגי

₪ 52

5?

₪ 42

קוורי
 יח‘ בצק קריספי2
במילוי תערובת
גבינות

₪ 46

צמחוני טבעוני

מנות עיקריות

Хашлама

Hashlama

Телятина тушеная в 11
видах зелени. Блюдо
насыщено вкусом
эстрагона, розмарина
и базилика

Veal cooked with 11
types of greenery
scented tarragon

Мяco Хapчo

Hacrcho Meat

Традиционное
грузинское блюдо из
нежной телятины,
приготовленное в
сочном соусе из
грецких орехов

Traditional Georgian
dish from young
tender veal meat,
prepared in a juicy
walnut sauce

Чанахи

Chanakhi

Жаркое из телятины,
картофеля и печеных
баклажанов

Veal stew cooked
with potatoes and
eggplant

חשלמה
בשר עגל מבושל
, סוגי ירק11-ב
עשיר בטעם של
טרגון ובזיליקום

חרצ‘ו בשר

₪ 68
7?

בשר עגל מבושל
ברוטב אגוזים עשיר

₪ 62
4?

צ‘נחי
,תבשיל בשר עגל
תפו“א וחציל

₪ 62

Чахохбили

Chakhokhbili

צ‘חוחבילי

Куринный окорочок в
томатно-луковом
соусе

Cooked chicken leg
with roasted tomatoes and caramelized
onions

שוק עוף מבושל
ברוטב עגבניות
קלויות ובצל
מקורמל

Плов

Plov

из Телятины. Рис,
приготовленный с
нежной телятиной,
приправленный
ароматными
специями

Veal stew cooked
with rice and root
vegetables

Долма

Dolma

Листья молодого
винограда с начинкой
из молотого мяса и риса

Vine leaves ﬁlled with
rice and veal

פלוב
בשר עגל מבושל
עם אורז בתערובת
תבלינים אותנטיים

₪ 59

3?

₪ 56

דולמה
עלי גפן במילוי אורז
ובשר עגל

₪ 56

מהגריל
כל המנות העקריות מוגשות עם תוספת

Kаре Ягненка

Lamb Chops

צלעות טלה

Grilled lamb chops in
Georgian seasoning

Grilled lamb chops in
Georgian seasoning

צלעות טלה
מובחרות על הגריל
( גרם320-)כ

Cтейк
Aнтрекот

Шашлык из
телячьей
вырезки

Steak
Entrecote

Tenderloin
Veal Skewers
Grilled beef ﬁllet

Вырезка телятины
приготовленная на гриле

Цыпленок
табака

Traditional
Young Chicken
Loaded fried chicken

Классический
люля кебаб

Traditional
Kebab
Authentic Georgian
kebab

Шашлык

Lamb Skewers

Вырезка телятины с
кусками бараньего
жира приготовленное
на гриле

Grilled lamb in
Georgian seasoning

₪ 120

אנטריקוט
נתח אנטריקוט
מובחר במשקל
( גרם300-)כ

₪ 110

שיפודי
פילה עגל
שישליק פילה עגל
300-על הגריל )כ
(גרם

₪ 105

עופיון
מסורתי
עוף צעיר בטיגון
קל תחת משקולת

₪ 92

קבב מסורתי
קבב אותנטי
מהמטבח הגאורגי

₪ 68

שיפודי
 כבש- עגל
קוביות פילה עגל
על הגריל עם שומן
כבש

₪ 105

Куриный Cтейк Chicken Pullet סטייק פרגית
Кусочки красного
куриного филе
маринованные в смеси
специй и
приготовленные на гриле

Fillet chicken grilled
with special marinade

נתחי סטייק פרגית
קצר במרינדה
אותנטית

₪ 68

Special

from

Deda

BBQ שוק טלה אפוי בתנור ברוטב
Baked lamb sauce BBQ
₪ 125

שיפודי פילה סלמון נורבגי אפוי בתנור
Norwegian salmon ﬁllet skewers baked
₪ 85

גי
0ל

1

עד

תפריט ילדים
שתייה במתנה

Шницель Деда

Schnitzel Deda

Гарнир на выбор:
Рис или печенный
картофель

Special crispy schnitzel for kids made from
chicken pullet
(serve with side dish)

Хачапури
по-Мегрельски

Khachapuri
Mingrelian

Закрытый хачапури с
двумя слоями ассорти
сыров, подается
с нарезанными
овощами

Traditional Hachapuri
ﬁlled with mix of
cheese (serve with
vegetables)

שניצל דדה
שניצל ייחודי של
”דדה“ בציפוי
מסורתי עם תוספת
 אורז או:לבחירה
תפו“א אפוי

₪ 44

מיגרולי
מאפה גיאורגי
מסורתי עם תערובת
גבינות בליווי ירקות
חתוכים

₪ 44

שתייה קלה
 גזוז בטעם אגסים, גזוז בטעם טרגון:משקאות גיאורגיים
₪ 16 :בקבוק
₪ 25 :קנקן

Georgian Lemonades: Tarragon drink, Pear drink
Грузинские Лимонады: Тархун, Дюшес

( מי מעיין בריאותי )גיאורגי- ברג‘ומי
Borgomi
₪ 16

БОРЖОМИ

( מים מינרליים מוגזים )גיאורגי- נבגלבי
Nabeghlvi
₪ 16

набеглави

Fuse Tea , סודה, מירינדה,XL , פנטה, ספרייט,קוקה קולה
Coca-Cola, Sprite, Fanta, XL, Mirinda, Soda, Fuse Tea
₪ 12

Кока-кола, Спрайт, Фанта, XL, Меринда, Сода, Fuse Tea

 עגבניות, לימונענע, ענבים, אשכוליות,תפוזים
₪ 12 :כוס
₪ 25 :קנקן

Orange, Grapefruit, Grapes, Limonana, Tomato
апельсиновый, грейпфрутовый, виноградный, лимонана, томатный

 סיידר מוגז, סיידר צלול,בירה נשר
Nesher Malt, Sider 100%, Sider gas
₪ 16

Квас НЕШЕР, Сайдер 100%, Сайдер газированный

מים מינרליים
₪ 12 :בקבוק קטן
₪ 16 :בקבוק גדול

Mineral Water
Минеральная вода

