
  

  

 1083168מספר עסקה  –תפריט ארוחה 

 :הארוחה הזוגית כוללת

 .מנה ראשונה לבחירה למרכז השולחן

 .מנה עיקרית לבחירה לכל סועד

 .קינוח לבחירה למרכז השולחן 

 .כוס יין הבית לבחירה לכל סועד

 

 :תפריט הארוחה

 .אדום / לבן לבחירה לכל סועדכוס יין הבית  

 

 :למרכז השולחןמנה ראשונה לבחירה 

 .מתבלים 3פוקצ'ה על תנור לבנים, בליווי  - פוקצ'ה מאיטליה

 .ומחית כמהין אורז איטלקי ברוטב פטריות, פרמז'ן  - ?מה עם הריזוטו

 .ממולאות בקוביות בטטה ותערובת גבינות, מוגש לצד סלסה פיקנטית - גלילות סיגר 

 .בפירורי לחם מטוגן, מוגש על מצע רוטב פטריות ופרמז'ןתערובת גבינות מצופות  -סירת פטריות ממולאות 

 .כדורי אורז מטוגנים בליווי גבינות - ארנצ'יני מפלרמו 

 .דים סאם

 .בליווי טחינה או טריאקי, פטרוזיליה, שום ומלח גס - קוביות סלמון בתנור

 

 :מנה עיקרית לבחירה לכל סועד

 ., עם נתחי סלמוןבסגנון איטלקי אמיתי כמיטב המסורת - פסטה סלמון 

 .ברוטב שמנת / שמנת פטריות, פרמז'ן וערמונים - ניוקי ערמונים

 .כיסוני פסטה ממולאים - טורטליני תרד ריקוטה 

 .מוגש ברוטב שמנת פטריות - רביולי בטטה אורגינל 

 .ברוטב לבחירה: עגבניות, שמנת, שמנת פטריות, פסטו, רוזה - פסטה פנה 

 .עגבניות, גבינת מוצרלה, קמח תירסרוטב  -פיצה מרגריטה קלאסי 

 .גבינת מוצרלה, גבינת עיזים, גבינה בולגרית, גבינת מנציגו וזעתר - גבינות  4פיצה 

 .ממולא בתערובת גבינות -מאפה איטלקי אמיתי 

מלפפון, שרי אדום / צהוב, עלי חסה בצל סגול צנונית, זיתי קלמטה, נתח פטה.   - סלט משכונות איטליה

 .ט, שמן זית ולימון ברוטב וינגר

מלפפון, שרי אדום / צהוב, עלי חסה בצל סגול, פטריות מוקפצות, גבינת חלומי ברוטב   - סלט חלומי ופטריות 

 .טריאקי, שומשום, שמן זית ולימון

 .צרוב, לימו,ן שמן זית ורוטב שום חם אדום, עלי חסה, צנונית, סלמון  / מלפפון, שרי צהוב  - סלט סלמון צרוב

 .(₪ לסועד  20בתוספת ) מוגש עם סלט חסה, מיקס שרי ולימון, בליווי תפו"א   - סלומון פילה 

₪    20בתוספת ) מוגש עם סלט חסה, מיקס שרי ולימון, בליווי תפו"א  - מדליוני דג לבן במרינדה השף 

 .(לסועד

 .(₪ לסועד 20בתוספת ) מטוגן באומנות ומוגש עם צ'יפס וסלט -פיש אנד צ'יפס משובח 

 

 :וח לבחירה למרכז השולחןקינ 

 .ואגוזים בציפוי גנאש שוקולד בלגי שכבות מרנג שוקולד 2גנאש שוקולד לבן בין  - קוקי שוקולד 

 .עוגת גבינה אפויה עם פירות יער - קסטלו בגבינה 


