
  

 

 1029376מספר עסקה  –תפריט ארוחה 

 

 :ארוחה לבחירה
 .בירה לכל סועד חצי ליטרארוחה זוגית עם מנה עיקרית ו

ארוחה זוגית עם פתיח למרכז השולחן, מנה עיקרית לכל סועד, בקבוק שתייה קלה לכל סועד וקינוח  
 .למרכז השולחן

סועד, בקבוק שתייה קלה לכל סועד ארוחה לשלושה עם פתיח למרכז השולחן, מנה עיקרית לכל 
 .וקינוח למרכז השולחן

 
 תפריט ארוחה זוגית עם בירה 

 
 :מנה עיקרית לבחירה לכל סועד

 .נתחי סינטה, רוקט, שום קונפי, בלסמי מצומצם ובצל סגול בליווי טוסטונים - קרפצ'יו עגל דק דק
 .טחינה, סחוג וסלסת עגבניותקבב על לאפה פתוחה, ירקות גריל,  -לאפה קבב אנטריקוט 

 .רבעי פיתה גריל עם בשר בתיבול ערבי. מוגש עם טחינה וסלסת עגבניות נענע ריחנית - עראייס
 .קריספי נתחי דג קוד בבלילת בירה, מקלות צ'יפס, איולי לימון פיקנטי ועשבי תיבול -ביג בן 

 .נתחי עוף בציפוי פריך עם רטבים - שניצלונים
 .יצה עם רוטב עגבניות וגבינת מוצרלהפ - פיצה קלאסית
 .פיצה עם מוצרלה, צהובה, צ'דר ופטריות פורטובלו - 'פיצה 'המפנק
 .פיצה בתוספת שבבי בטטה קריספי, גבינת פטה ובצל סגול - 'פיצה 'הפריך
 .פיצה בתוספת עגבנייה, גבינת פטה וזיתי קלמטה - 'פיצה 'היווני

₪ לסועד מול   10טירוף / חלום רטוב / ג'ורג' בטטה(: בתוספת ההמבורגר של היודל'ה )קלאסי / 
 .המסעדה

 
 .גולדסטאר מהחבית ליטר  0.5כוס בירה לכל סועד: 

 
 :תפריט ארוחה לזוג/שלישייה עם שתייה קלה

 
 :פתיח לבחירה למרכז השולחן

 
 עם איולי סריראצ'ה וצ'ילי מתוק.  -פרחי כרובית 
 סלסת עגבניות וגוואקמולי. מוקרם בגבינת צ'דר,  -נאצ'וס נמתח 

 קוביות תפוחי אדמה ברוטב צילי מתוק וסילאן עם שומשום ובצל ירוק. -הום פרייז 
 סיגרים, פסטלים טבעות בצל, צ'יפס ומטבלים של יודלה. -קריספי בוקס 
 עם תבלין הבית הסודי.  -צ'יפס יודלה 
 צ'יפס בטטה.

 פולי סויה באידוי, מלח גס ולימון.  -אדממה 
 מוגש בליווי מטבלים.  רגיל ובטטה. -מעורב  צ'יפס

 עם טופינג של חמאת בוטנים וקוקוס, בצל ירוק ובוטנים גרוסים.  -צ'יפס אמריקאי 
 עם סלסה חריפה, בשר בקר בתיבול מקסיקני ואיולי צ'יפוטלה.  -צ'יפס מקסיקני 

 עם גבינת פטה מגוררת, זעתר, זיתי קלמטה. -צ'יפס יווני 
 עבודת יד בליווי טפנד, זיתי קלמטה וטחינת סילאן. פוקצ'ה -לחם הבית 

 חומוס, טחינה, שום קונפי. מוגש עם פרנה מהטאבון. -ניגוב ים תיכוני 
 מוגש עם פרנה מהטאבון.  לאבנה דרוזית עם רסק נענע ריחני וזעתר. -ניגוב גלילי 

י קלמטה, שמן זית בלסמי. כדורי בייבי מוצרלה עם עגבניות, בזיליקום, בצל סגול, זית -סלט איטליאנו 
 בליווי טוסטונים. 

 ירקות טריים חתוכים גס מתובלים בלימון ושמן זית לצד לאבנה זעתר. -עושים שוק 



  

 
 :מנה עיקרית לבחירה לכל סועד

 .נתחי סינטה, רוקט, שום קונפי, בלסמי מצומצם ובצל סגול בליווי טוסטונים - קרפצ'יו עגל דק דק
 .קבב על לאפה פתוחה, ירקות גריל, טחינה, סחוג וסלסת עגבניות -אנטריקוט לאפה קבב 

 .רבעי פיתה גריל עם בשר בתיבול ערבי. מוגש עם טחינה וסלסת עגבניות נענע ריחנית - עראייס
 .קריספי נתחי דג קוד בבלילת בירה, מקלות צ'יפס, איולי לימון פיקנטי ועשבי תיבול -ביג בן 

 .עוף בציפוי פריך עם רטבים נתחי - שניצלונים
 .פיצה עם רוטב עגבניות וגבינת מוצרלה - פיצה קלאסית
 .פיצה עם מוצרלה, צהובה, צ'דר ופטריות פורטובלו - 'פיצה 'המפנק
 .פיצה בתוספת שבבי בטטה קריספי, גבינת פטה ובצל סגול - 'פיצה 'הפריך
 .קלמטה פיצה בתוספת עגבנייה, גבינת פטה וזיתי - 'פיצה 'היווני

₪ לסועד מול   10ההמבורגר של היודל'ה )קלאסי / טירוף / חלום רטוב / ג'ורג' בטטה(: בתוספת 
 .המסעדה

 
 ₪ מהתפריט.   14מ"ל בשווי עד  330בקבוק שתייה קלה לכל סועד: 

 
 קינוח למרכז השולחן: 

 פאי קראנצ'י ונימוח של גרנולה טופי, קרמל ומייפל.  -קראק פאי 
 עוגת שוקולד לוהטת )פרווה(. -נמסיס 

 מאפה נוטלה עם מייפל בוטן גרוס. -זיווה נוטלה 


