
  

  

 1084236מספר עסקה  –תפריט ארוחה 

 :ארוחת השף הזוגית כוללת
 .מנה ראשונה לבחירה למרכז השולחן

 .לבחירה לכל סועד מנה עיקרית
 .קינוח לבחירה למרכז השולחן

 .לבחירה לכל סועד כוס יין הבית לבן / אדום
 

 :תפריט הארוחה
  .לבן / אדום לכל סועד - כוס יין הבית לבחירה

 
 :ראשונה לבחירה למרכז השולחןמנה 

טחינה וצ'ילי   כרובית ולבבות ארטישוק בציפוי טמפורה מטוגנת, לצד ברוקולי, - טמפורה מקומית
 .מתוק

 .פרוסות דקיקות של סלק עם שקדים, גבינת פיקורינו ובצל ירוק בתחמיץ עדין - קרפצ'ו סלק
 .קטשופ ואיולי צ'ילי לצד - צ'יפס

 .לביבות כרובית וגבינת קשקבל מטוגנות, מוגשות על יוגורט ונענע - לביבות כרובית וקשקבל
עלי סיגר מטוגנים במילוי תפוח אדמה, בצל מטוגן, עשבי תיבול, גבינת פטה, וסלמון   - סיגר מעושן

 .מעושן
 .מטבלים ביתיים 4בתנור אבן בשמן זית ורוזמרין, מוגשת עם   פוקצ'ה - פוקצ'ת הבית

 
 :לבחירה לכל סועד מנה עיקרית

תערובת חסות, עגבניות שרי, מלפפונים, פטריות, נבטים, קינואה, תערובת   - סלט בטטה וקינואה
 .פיצוחים, גבינה בולגרית ורצועות בטטה מטוגנות, מוגש עם רוטב סילאן ובלסמי בצד

יות גבינה חלומי, בצל,  תערובת חסות, עגבניות שרי, מלפפונים, גזר, פלפל קלוי, קוב - סלט חלומי
 .פטריות ובטטה מוקפצות ביין לבן ופסטו, מוגש עם רוטב חרדל ודבש בצד

תערובת חסות, עגבניות שרי, מלפפונים, פלפלים צהובים, זיתי קלמטה, שעועית  - 'סלט ניסואז
 .ירוקה, ביצה קשה, מעליהן רצועות סלמון מוקפצות בשמן זית, ברוטב חרדל ודבש

שק מוצרלה ממולא שמנת על מצע של עלי ארוגולה, עגבניות שרי צבעוניות,   - בוראטהסלט 
 .בזיליקום ושום ברוטב ויניגרט בלסמי מצומצם ושמן זית

עגבניות, מלפפונים, בצל סגול, מוצרלה טרייה, עלי בזיליקום, פלפלים וקרעי לחם   - סלט פנזנלה
 .קלויים בשמן זית ולימון

 
 מהמחבת 

 .קשוקה אדומה וביצים טריות, מוגשת עם סלט ירקות אישי לחם הבית וחמאהש - השקשוקה
מוגשת עם סלט ירקות אישי   שקשוקה אדומה וביצים טריות, תרד וגבינה בולגרית, - לבן-אדום- ירוק

 .לחם הבית וחמאה
 

 פיצה 
 .ועלי תרד, גבינת מוצרלה ומגוון פטריות רוטב שמנת - פיצה ביאנקה
 .עגבניות, מוצרלה, ארטישוק, גבינת עיזים, זיתי קלמטה ועלי ארוגולה טריים רוטב - פיצה קרצ'ופי

 .הקלאסיקה האיטלקית עם רוטב עגבניות ביתי וגבינת מוצרלה - פיצה מרגריטה
  - תוספות על הפיצה

 .עגבניות זיתים, בצל, פטריות, -₪(  6תוספות לבחירה )בתוספת  2עד 
 .גבינה בולגרית, גבינת עיזים, ארטישוק, ברוקולי -₪(  8תוספת מיוחדת לבחירה )בתוספת 

 
 ₪ לסועד מול המסעדה(  20)בתוספת  דגים

פילה לברק מוגש בליווי בטטות צלויות בטימין, פטריות צלויות ובצלים ירוקים על   - פילה לברק
 .הפלנצ'ה



  

 .פילה סלמון על ניוקי עשבים לצד רוטב פלפלים אדומים  - פילה סלמון
עורב ירושלמי של דגי סלמון ואמנון, בצל, פלפלים וגרגירי חומוס. מוגש על לאפה מ  - חצות הים

 .טרייה עם טחינה, סומק ופטרוזיליה, מוגש עם צ'יפס פריך וסלט ירקות אישי
 .אצבעות דג סול בציפוי בלילת בירה פריכה מוגשות עם צ'יפס פריך - צ'יפס גדול / קטן &פיש 

 
 המיוחדים 

יצת גבינת חלומי, פיסטוקים ופירורי פנקו בלחמניית המבורגר, עלי חסה,  קצ - המבורגר חלומי
 .עגבנייה, בצל סגול, מיונז ורוטב ברביקיו בתוספת צ'יפס פריך

פטריות פורטובלו ושמפניון, בצל מקורמל, קונפי שום ותרד ברוטב שמנת על   - ברוסקטת פטריות
 .עין מצע טוסט קסטן עם גבינת קשקבל ופרמז'ן בתוספת ביצת

  .מגש גבינות איכותיות עם מגוון מטבלים, זיתים, פוקאצ'ה אישית וחמאה -המחלבה
 

 פסטות
 .פסטה לבחירה קמח מלא / ללא גלוטן / פסטה פנה טבעונית

 .פנה ברוטב עגבניות ביתי  - פסטה עגבניות
 .פנה / פפרדלה ברוטב שמנת עגבניות - פסטה סלסה רוזה

 .פנה / פפרדלה ברוטב שמנת, פטריות מוקפצות וגבינת פרמז'ן - פסטה שמנת פטריות
 .רביולי במילוי בטטה ברוטב חלב קוקוס ופטריות מוקפצות - רביולי בטטה

 .רביולי מקמח מלא במילוי ארטישוק ברוטב שמנת, שום, ברוקולי ושקדים קלויים - רביולי ארטישוק
 .שמנת, ערמונים, פטריות שימג'י וגבינת קשקבלטורטליני במילוי פטריות ברוטב  - טורטליני פטריות

ניוקי תפוח אדמה בחמאת לימון ושום עם פלחי עגבניות שרי, פטרוזיליה   - ניוקי בחמאת לימון ושום
 .וגבינת פרמז'ן

 
 :קינוח לבחירה למרכז השולחן

 .מוגש עם שני כדורי גלידה, סירופ שוקולד, סירופ מייפל וקצפת - פנקייקס
 .מוגש עם כדור גלידה - חםפאדג' שוקולד 

 .משתנה - מגוון עוגות
 .מוגש עם חמאה וריבה - קוראסון שוקולד / חמאה

 .כדור גלידה לבחירה בליווי קצפת - גלידה
 


