
  

  

 1085023מספר עסקה  –תפריט ארוחה 

 ארוחת צהריים ליחיד כוללת:
 לבחירה.  פתיח אחד

 מנה עיקרית אחת לבחירה. 
 קינוח אחד לבחירה. 

 בקבוק שתייה קלה לבחירה ממשפחת קוקה קולה. 
 

 תפריט הארוחה 
 פתיח אחד לבחירה: 

 .חריף אש, עבודת יד מבשר בקר - סיגר בשר
 .סלטים של בית ופיתה בעבודת יד - אפריטיף 

 .מוגש לצד פלפל חריף צלוי - חומוס
 .חומוס גרגרים, פטרוזיליה ושמן זית - חומוס של אבי 

 .פשטידה מרוקאית מתפוחי אדמה וירק - מעקוד
 .עם טחינה, שמן זית ומקל פרנה - חציל קלוי ישראלי

 .וזיתים שחורים עגבנייה, מלפפון, בצל סגול, שמן זית, לימון  - סלט ירקות 
 .מירקות העונה ופרחי כרובית מטוגנת - סלט שוק 

 .בויניגרט של נענע ותפוזים - סלט עלים ירוק 
 .בורגול, חמוציות, מלפפון, פטרוזיליה, כוסברה ונענע - סלט טבולה 

 
 מנה עיקרית אחת לבחירה: 

 ל פיקנטי. קיצות בשר אלג'יראיות ממולאות באורז ומצופות סולת ומעל כרוב ובצ - בולט 
 שפונדרה, פרגית וטחולים, בצל ופלפלים.  שקדי עגל, -מעורב המוציא  

 פיתה בעבודת יד ממולאת בבשר טלה, גזר, לימון.  - עראיס טלה 
 בישול פתיליה ארוך.  - בשר ראש וגרגירי חומוס פיקנטי

 בציר עגל בבישול פתיליה ארוך.  -  סופריטו בשר ותפוחי אדמה 
 קנטי כוסברה ושום. ברוטב פי  -  חריימה סלמון

 מוגש עם עריסה ולימון כבוש  -חזה עוף צלוי במרינדה  
 ברוטב לימונים, זיתי קלמטה וחומוס.   -ארטישוק ממולא בפרגית  

 ירקות ממולאים באורז ועשבי טיבול.  -  ממולאים של אמא 
 קציצות בשר ברוטב עגבניות עשיר.  - הקציצות של אדיר 

 מעוף טרי וצ'יפס דק.  -  שניצלונים
 לט עוף וירקות אנטי פסטי. ס

 משתנה מידי יום.  -המנה של אמא  
 

 קינוח אחד לבחירה: 
 עוגיות אלג'יראיות ממולאות בשקדים מצופות בקוקוס.   -יויו 

 ושקדים עם קרם ז'אבן.  סיגר בעבודת יד ממולא פיסטוק  -לה סיגר  
 עוגיות תמרים ואגוזים מבצק סולת מצופה בסירופ.  -  מקרוט 

 בסירופ לימון.   -  עוגת הסולת של אמא
 עוגיות תה פריכות מצופות בדבש ביתי.   -שבקייה  

 
קוקה קולה, קוקה קולה זירו, ספרייט, ספרייט זירו, פאנטה, קינלי סודה, נביעות   בקבוק שתייה קלה לבחירה: 

 תפוזים, מים בטעמים.  100%ת משקה קל ענבים, פריגת משקה מים מינרלים, פיוז טי אפרסק, פריג


