
  

  

 1080163מספר עסקה  –תפריט ארוחה  

 
 

 :ארוחה זוגית כוללת

 .פתיח למרכז השולחן

 .מנות(  7מנה ראשונה לבחירה למרכז השולחן )מתוך  

 .מנות(  10מנה עיקרית לבחירה לכל סועד )מתוך 

 .ק שתייה קלה קטן לבחירה לכל סועדבקבו

 

 :ארוחה זוגית משודרגת כוללת

 .פתיח למרכז השולחן

 .מנות(  9מנה ראשונה לבחירה למרכז השולחן )מתוך  

 .(מנות  19מתוך  ) מנה עיקרית לבחירה לכל סועד

 .בקבוק שתייה קלה קטן לבחירה לכל סועד

 .קינוח לבחירה למרכז השולחן

 

 :יין כוללת ארוחה זוגית משודרגת עם

 .פתיח למרכז השולחן

 .מנות(  9מנה ראשונה לבחירה למרכז השולחן )מתוך  

 .(מנות  19מתוך  ) מנה עיקרית לבחירה לכל סועד

 .בקבוק שתייה קלה קטן או כוס שתייה חמה לבחירה לכל סועד

 .קינוח לבחירה למרכז השולחן

 .כוס יין הבית לבן / אדום לבחירה לכל סועד

 

 :הזוגיתתפריט הארוחה 

 :פתיח למרכז השולחן

 .מוגשת בליווי מטבלים -  פוקצ'ת הבית

 

 :מנה ראשונה לבחירה למרכז השולחן

 .מוגש לצד קרם פרש - סביצ'ה מוסר ים

 .קרפצ'יו שייטל

 .ברוטב רוזה אניס -  מולים

 .שרי, מוצרלה די באפלו, אנשובי ופלפל חריף  -  קפרזה אלורה

 .ארנצ'יני

 . יל בטחינה וסלטון עגבניותליבת חצ -  חציל בטחינה

 .אנטיפסטי

 

 :לכל סועד )בארוחה המשודרגת בלבד( מנות ראשונות נוספות לבחירה

 .רביולי ביתי במילוי מסקרפונה אגוזים ובזיליקום טרי ברוטב שמנת מרווה -  רביולי די נוצ'י

 .בסלסלת עגבניות ופלפלים - שרימפס וקלמרי

 

 :מנה עיקרית לבחירה לכל סועד

 .ניוקי ביתי, ערמונים, שום, יין לבן, עגבניות מיובשות, אורוגולה ונגיעת שמנת - ניוקי ערמונים

 .אספרגוס, ארטישוק, שרי מנומרת, יין לבן ומחית כמהין - רביולי ריקוטה כמהין

 .לימוןתרד, עגבניות, קלמטה, פלפל חריף ושום קונפי בחמאת  - פטוצ'יני סלמון

 .אספרגוס, חלמון ובייקון ברוטב שמנת ויין לבן -  פפרדלה קרבונרה



  

 .עגבניות מיובשות, קונפי כרישה, פיקנטי - פנה אליו ואליו

 .מוצרלה די באפלו, עגבניות ובזיליקום טרי ברוטב עגבניות  -  פנה פומודורו קלאסיקו

 .בשמנת כמהין ויין לבן - קרסולה מיקס פטריות

 .ביין  כבדים ותפוחים

 .קנלוני גבינות ותרד

 .ריזוטו פטריות ויער

 

 :לכל סועד )בארוחה המשודרגת בלבד( מנות עיקריות נוספות לבחירה

 .על מצע רוטב רוזה - לזניה עגל

 .שרימפס ויין וזעפרן - ריזוטו פירות ים

 .פיצה מרגריטה

 .חציל קלוי, פלפל קלוי ופטה -  פיצה בלקנית

 .מיובשות  פיצה גבינת עיזים ועגבניות

 .כמהין וארטישוק -  פיצה אלפרדו

 .ביצה, פרמז'נו ואורוגולה -  פיצה בייקון

 .₪ לכל סועד  19בתוספת   - דג היום

 .₪ לכל סועד(  35פירה בטטה ותפוח אדמה מדורה )בתוספת   מוגש בליווי - סינטה

 

 .לבחירה מהתפריט - בקבוק שתייה קלה קטן לכל סועד

 

 :)בארוחה המשודרגת בלבד( קינוח לבחירה למרכז השולחן

 .טירמיסו

 .סופלה שוקולד

 .עוגת גבינה

 

 .לבחירה לכל סועד )בארוחה המשודרגת בלבד( כוס יין הבית לבן / אדום


