
  

  

 1084214מספר עסקה  –תפריט ארוחה 

 :הארוחה הזוגית כוללת
 .מנה ראשונה לבחירה למרכז השולחן

 .מנה עיקרית לבחירה לכל סועד
 .קינוח לבחירה למרכז השולחן

 .כוס יין הבית לבן / אדום לבחירה לכל סועד
 .כוס שתייה קלה לבחירה לכל סועד

 
 תפריט הארוחה 

 :מנה ראשונה לבחירה למרכז השולחן
 .מצופה עם טחינה גולמית וצ'ילי מתוק-  כרובית מטוגנת

מוגש עם טחינה וסלסת עגבניות מתובלות, מגיע עם לחם, שמן זית, סלסת עגבניות   - חציל על האש 
 .טריות ומלח אטלנטי

 .מוגש עם מטבל שמנת חמוצה ועירית - קציצות כרישה ובולגרית
 .מוגש עם מטבל שמנת חמוצה ועירית -  לביבות בטטה

 
 :מנה עיקרית לבחירה לכל סועד

 .נתחי דג פריכים וצ'יפס עם רוטב טרטר קלאסי ואיולי פיקנטי - פיש אנד צ'יפס
מוגש בלחם פרנה עם עגבניות ובצל מהגריל, פטרוזיליה, טחינה ואריסה. מוגש  - שווארמה סלמון
 .עם חמוצי הבית
בלחם פרנה פטריות יער, פורטובלו, שמפיניון מוקפצות עם בצל, טחינה,  מוגש  - מעורב פטריות

 .אריסה ומלפפון חמוץ
 .המבורגר עם קציצת ביונד )טבעוני(- ביונד בורגר

 
  פסטה
  4ספגטי / פטוצ'יני / פפרדלה / פנה / פנה חיטה מלאה / רביולי בטטה / רביולי  : לבחירה פסטה

 גבינות / רביולי פטריות וריקוטה
 :בים לבחירהרט

 .סלסת עגבניות עם בזיליקום ושמן זית-  עגבניות
 .רוטב שמנת ועגבניות-  רוזה

 .שמנת פטריות
 .שמנת פרמז'ן

 .אליו אוליו
 .נפוליטנה

 .ארטישוק צרוב, עגבניות שרי, לימונים ופרמז'ן-  ארטישוק צרוב
 .(₪ לכל סועד 10בתוספת ) שמנת וסלמון מעושן

 
 פיצה 

 .  מרגריטה
 .פיצה שלנו

 .פונגי
 .ים תיכונית

 .סיציליאנית חריפה
  

  סלטים
 .לבבות חסה ערבית, עגבניות שרי, גבינת פרמז'ן וקרוטונים ביתיים עם רוטב קיסר - סלט קיסר

קינואה אורגנית אדומה ולבנה, כרובית צלויה, חסה, בצל ירוק, סלרי,   - סלט קינואה וכרובית צלויה
 .מלך, טחינה גולמית וסילאן   חמוציות, בצל סגול, אגוזי



  

גבינת חלומי פריכה וצנוברים קלויים על עלי תרד ורוקט, עגבניות שרי, מלפפונים,   - סלט חלומי
 .פטריות שמפיניון, בצל סגול ופלפלים קלויים

מלפפונים, עגבניות, פלפלים, בצל סגול, חסה, גבינה בולגרית, זיתי קלמטה, אורגנו טרי,   - סלט יווני
 .ימון ושמן זיתזעתר, ל

טחינה לבנה, גרגירי חומוס וביצה קשה על עגבניות, מלפפונים, בצל סגול,  - סלט ירושלמי
 .פטרוזיליה, שמן זית עם בייגל קלוי בסומאק

  .אורגנטו / אורגנטו בטטה / אורגנטו פטריות / אורגנטו אסייאתי - סלט אורגנטו
 

 :קינוח לבחירה למרכז השולחן

 .קרם ברולה

 .עוגת ביסקוויטים

 .פאי תפוחים

 .עוגת גבינה של פעם

 .עוגת שוקולד חמה

 .עוגת גבינה ללא סוכר

 

 .לבן / אדום: לכל סועד כוס יין הבית

 .לימונדה / תפוזים / לימונענע: כוס שתייה קלה לבחירה לכל סועד


