
Le Mala-מעלהלה
food by chefs Noam & David Beinart

ראשונות
32\42-וידהלהדה��נאצ'וס

7\10-גבינהתוספת
12\18(צ'ילי\פרגית)-בשרתוספת

48מתוקחריףחמוץקלוי.ופקאןצ'יליכוסברה,נענע,בזיליקום,סגול,בצלשרי,עגבניותקולורבי,-מקסיקו-תאילנד
44קלאסי.תיבולעםוואחקהוגבינתנענעכוסברה,חריף,צ'יליבצל,עגבניות,תירס,שחורה,שעועית-מחיקניסלט

46ואנשובידיז'וןחרדלעםחלמוניםבסיסעלברוטבוקרוטוניםאנשוביפרמז'ןבצל,חסה,עלי-סזרסלט
50צ'יפסנאצ'ועםמוגשוכוסברהשחורהשעועיתצ'ילי,משמש,-יםדגסביצ'ה
52ולימוןצ'יפוטלהאדובומיונזקוןומטוגן-מקומחלבןקלמרי-פריטוסקלמרס

32ולייםכוסברהמקסיקנה,להאהגורדוספוטטוס-פריטספאפאס

זוג טאקוס
**טאקוס מקמח תירס בהכנת יד כל יום

40וכסברהבצלצלוי,ואננסאצ'יוטהבתיבוללבןבשרשווארמה-סיטימקסיקומרחובותאסליפסטור""אל
38רוחהסלסהעםובירהבתפוזיםארוךבבישולואנטריבאסאדו-קרנהטאקו

38ורדהוסלסהכוסברהבצל,שחורה,שעועיתצלויה,פרגית-פויוטאקו
38חמוצהושמנתגאיודהפיקוצ'דר,מרגז,-אמריקאימרוקאיטאקו

42רוחהוסלסהגוואקמוליצ'ילי,אננס,עםומוגשמטוגןבורי-פריטופסקדוטאקו
36וכוסברהסלסהגבינותגאיו,דהפיקושום,עםצלויותפטריות-הונגוסטאקו

36וכוסברה,סלסהגוואקמוליוצ'ילי,תירסשחורה,שעועית-תבשילוגאנו��טאקו
12-נוסףשלישיטאקו

*כל הטאקוס מוגשים עם בצל וכוסברה בעיקרון.

טמאלס
מאודים ומוגשים במיני וריאציות.(עבודת יד)מסה הרינה(קמח תירס מתובל),פריחולס ותבשיל שעועית ופלפלים,

68צהובהבנרורוטבכוסברהגאיו,דהפיקורוחה,סלסהארוך,בבישולאסאדוקרנה-דהטמאל
64וכוסברהוואחקהגבינתמוחמץ,חלפיניווחריפה),ורדה(ירוקהסלסהושום,בצלעםבאדובוצלויעוףפויו-דהטמאל

64וגוואקמוליכוסברהרוחה,סלסהשעועית,ממרחוואחקה,גבינתמגורד,צ'דרוצ'דר,פרמזןפונדו-קסודהטמאל
68אדוםוצ'יליכוסברהחמוצהשמנתצ'דר,קרנה,קוןצ'יליצ'ילי-דהטמאל

62וכוסברהגאיודהפיקוסלסה,גוואקמולי,תירס,שעועית,וגאנו(טבעוני)דהטמאל

עיקריות
64טורטיהוקריספיחמוצהשמנתצ'דר,עםאורזעלותירס,פלפליםשעועית,פיקנטי,בקרתבשיל-קרנהקוןצ'ילי

74ופרמז'ןאורזעלמוגששחורופלפלאדובושמנת,פטריות,ברוטבשייטלנתחי-סטרוגונוףקרנה
גם  רוטבדיפ גבינה כחולה וסלרי (פריך, נימוח ומעיף ת'מוח)אפשר- כנפיים ברוטב בופלו חריף (!) אסלי עםבופלו ווינגס

58חריף.לאביתיברביקיו
120ירוקובצלגבינותממולאאפויתפו"אעםמוגשברבקיו,ברוטבארוךבבישולחזירצלעות-ספררריבס

72ורדהופסטופיקנטי,אדוםאורזאבוקדו,הפלנצ'ה,עללברקפילה-דיהדלפסקדו
86ופרמז'ןתירספולנטהעלמוגשיםהפלנצ'ה,עלצרוביםוצ'ילישוםשרימפס,-דל-מארפולנטה

74חמוצהושמנתכוסברהפרסקוקסועםמבעבעותבסלסותנאצ'וסעםמבושליםשרימפס-צ'ילאקילסשרימפ

קינוחים
38החייםשלמשמשוטופיחמוצהשמנתעלמוןAוקינבסוכרעטופיםצ'ורוס-משמשבטופיצ'ורוס
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36קלוייםושקדיםשומר,זרעייער,פירותסירופעםביתיקוקוסמלבי-Bמעלהלה

אהבה - חינם

וניתן לרכוש אותו בהזמנה אישית! -שחר בינרטידי*הצלחות המדליקות נעשות כאן בסטודיו לקרמיקה שלנו על
0523471416

**מחפשים מלצרים וטבחים לצרף למשפחה!
אנחנו נחמדים ואפשר ללמוד פה מלא!

:Pצהרייםנפתחעודאחדיוםואוליאלינואותהתפנומישהו?מכירים

A LA VIDA!

קוקטייל ים
48מדליק|כתרליים|ביתי|פפאיהסירופקוארבו|טקילה-טקי-פפי-מרגריטה

48מסוכר|ג'ינג'רלמון|ביטראננס|מיץג'רי|סיילור-קנקוןדהפיראטה
48קינמון|ליים|יער|פירותקוליקמפרי|סק|טריפלג'ין|-טאג'ין-ג'י

52לימון|חלפיניו|שרטרז|סק|טריפלמסקל|-מוואחקהנזיר
46ליים|(שקדים)|רוזטהקוקוס|וודקה|-ורדהקוקו

44נענע|לימון|תפוזים|אננס|אוזו|-סולדלאוזו
48ועוד..|ווסטרצ'ירסלרי,טבסקו,עגבניות,מיץוודקה\טקילה|-מריהבלאדי

46לימון|קוואנטרו|קוארבו|טקילה-קלאסיתמרגריטה
54לימון|נוואר|קוואטרורפוסדו|פטרון-בגבוהמרגריטה

בירות חבית
26|32היינקן|

27|34|6.2%לגוניטס
27|34פאולנר|

בירות בקבוק
24(מקסיקנית)|סול

26|28גלוטן|בלי|מיגלסן
24גולדסטאר|

30|7%בירושלים|מ"המתססה"אלכוהולי|אגסיםאותפוחיםסיידר

יינות ונהנות
אדום

36|139"קריאנזה"|ריוחה
44|185נגב|רמתפרנק|קברנה

לבן
Theבלאן|שנין Wild One|38|165|דלתוןיקב

44|170שרדונה|דהדומייןשבלי|
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רוזה
34|135נגב|רמתרוזה|

שתיה קלילה
14|לימונענע
16|אנענעס

12|פפסי\מקס
12|מקס\אפ7

8סודה|כוס
16|לנצחסודה
12|ביטר\טוניק

10|מינרליםמים

והפיצושתפוהאינסטגרם!זה

נהנתםאםלנותגידוהפייסבוק,וזה !

Le Mala - מעלהלה
food by chef David & Noam Beinart

Appetizers -
Nachos de la vida - 32\42

con queso - 7\10
chilli \ pollo -     12\18

Mexican Salad - Black Bean, corn. tomato, onion, hot chilli, cilantro, mint queso fresco 44
Thailand-Mexico - kohlrabi, cherry tomatoes Sweet, sour, spicy with a achiote oil seasoning and candied

pecans 48
Caesar salad - Romaine lettuce, croutons, shaved parmesan, anchovy, cesar dressing 46 add chicken 16

Ceviche- Red drum, aprikot, chilli, red onion, black beans and cilantro served with fresh in house made nacho
chips 46

Fried calamari - With chipotle-adobo aioli 52
Papas fritas- Gordos, ala mexicana salty-sour 32

dos tacos-
Al pastor - Mexican spit roasted pork with pineapple 40

Taco de carne - slow cooked short rib in beer 38
Taco de pollo- Pulled chicken, black bean sauce, salsa verde 38

Morocco americano taco - merguez, cheder, pico de gayo and sour cream 38
Taco pescado frito - beer batter fried fish with guac and pineapple 42

Taco de vegano - vegan, Different every time 34
Vegetarian taco- Different every time… but with cheese 36

third taco - 12
*All tacos are served with onions and cilantro
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-Tamales
Corn husk steamed Masa harina stuffed with black bean puree and chili stew (handmade)

Tamale de carne -  slow cooked short rib, salsa roja, pico cheese, cilantro and yellow  spicy habanero sauce
68

Tamale de pollo - Roasted chicken in adobo, onion garlic, salsa verde, pickled jalapeno and oaxaca cheese
64

Tamale de chilli - chilli con carne, cheddar cheese, sour cream, cilantro and red chilli 68
Tamale de queso - parmesan & cheddar cheese fondue, black bean puree, salsa roja, guac and cilantro 64

Vegan tamale - Black bean, corn, guac, salsa, pico cheese and cilantro 62

Entrees -
Carne stroganoff - cuts of beef shank, pan sear with mushrooms, garlic, parmesan and adobo con steamed

rice with chili and cilantro 74
Buffalo wings- Double fried crispy moist wings tossed in a swee t spicy sauce(but we mean really spicy!!)

served with a blue cheese dip to cool you off 58
spare-ribs -  homemade barbecue sauce tex mex style served with a fully loaded baked potato 120

Chili con carne - Beef, beans, peppers, corn on rice topped with cheddar cheese and tortilla chips 64
Pescado del dia - branzino filet a la plancha, avocado, seasoned red rice and pesto verde 72

Polenta del mar - Red drum with roasted garlic and chilli on the plancha, served on smoked corn polenta 86
Shrimp chilaquiles- Nachos and jumbo shrimps in a bubbly salsa sauce and some queso fresco 74

Desserts -
Churros- Classic, however, served on a papaya fruit toffee sauce 38

Le Mala-B - A vegan coconut malabi with a fig and fennel seed syrup 36

enjoying? please tell everybody on tripadvisor

A LA VIDA!

Cocktails
Taki-Papi-Margarita - Cuervo Tequila | Papaya Syrup | Lime | crown | 48

Classic Margarita - Cuervo Tequila | Cointreau | Lemon juice | 46
High classed margarita - Patron reposado | Quantro noir | Lemon juice | 54

El pirata de cancun - spiced rum| pineapple juice| bitter lemon| crystallized ginger | 48
Coco-verde - Absolut vodka | Coconut cream | Rosetta | Lemon juice | 46

The Monk from Oaxaca- Mezcal | Chartreuse | Red-orange cointreau | Jalapeno | Lemon | 52
Tagin-gi - Gin | triple sec | Campari | Wildberry Kuli | Cinnamon | soda | 48

Ouzo del sol - Ouzo | pineapple juice | orange juice | lemon | mint | 44
Bluddy Maria - Vodka \ Tequila | Tomato Juice | Tabasco | Celery | Worcestershire sauce and more | 48
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Tap Cervezas
Paulaner 27 | 34
Heineken 26 | 32
Lagunitas 27 | 34

Bottled Beers
Corona | 24

San Miguel | gluten free | 26 | 28
Goldstar | 24

Apple/ Hard Pear Cider from Jerus 7% | 30

Wine
Red

Rioja “Crianza” | 139 | 36
Cabernet franc | Ramat Negev 185 | 44

White
Chablis | Domaine De Chardonnay | 170| 44

Chenin blanc | The wild one | Dalton | 168 | 35
Rose

Rose | Ramat Negev | 130| 34

Soft drinks
Pepsi \ max | 12
7up \ max | 12

Soda | 8
Soda for ever | 16

Mint-pineapple | 16
Tonic \ bitter \ ginger ale | 12

mineral water | 10
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La fin
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