תפריט משפחות
ליל שבת

סלטים










 6סוגים לבחירה 3 .מתוכם יוגשו גם בבוקר .אנא סמנו כוכבית ליד הכפולים

חומוס
טחינה
מטבוחה
סלט ירקות
סלט ירוק *
טבולה *
כרוב וגזר
סלט חסה ברוטב שום שמיר
כרוב בלימון




















חציל על האש
סלט בטטה
חמוצים ביתי
סלק
פלפל חריף
פלפל בחומץ
תירס
גזר מרוקאי

כרוב סיני
סלט חסה ברוטב חרדל ודבש
סלט וולדרוף
עגבניות שרי ושקדים
גזר עם שום ולימון
חמוצים
קישואים עם שום ושמיר
חציל פיקנטי
תפו"א במיונז

* מנות אלו מכילות גלוטן

מנות ראשונות
 נסיכת הנילוס
 פילה אמנון (מושט) בעשבי
תיבול
 פילה סלמון בעשבי תיבול-

 2סוגים לבחירה ו/או מרק

 פילה אמנון (מושט) מזרחי
 ארטישוק ממולא *

תוספת  ₪ 7למנה






מוסקה *
קובה *
סיגרים *
מעורב כבד

 מרק
מגיע כמנה נפרדת-
בתוספת  ₪ 7למנה
או במקום המנות הראשונות-
ללא עלות

* מנות אלו מכילות גלוטן

מנות עיקריות







קציצות בקר ברוטב עגבניות * 

צלי בשר ברוטב פטריות

גולש

מוקפץ בקר *

מעורב כבד
סטיק פרגית ברוטב שום ודבש 


תוספות

2סוגים בחירה

כרעיים בתנור מזרחי
כרעיים בתנור מתוק
כרעיים ממולאות
פרגית ממולאת
שניצלונים *
חזה ממולא
חזה ברוטב צ'ילי







אורז בתוספת צימוקים
ושקדים
אורז עם אטריות *
אורז מג'דרה
קוסקוס *
מרק לקוסקוס

 3סוגים לבחירה








תפו"א ברוזמרין
תפו"א ובטטה
אנטיפסטי
ירקות מוקפצים *
זיתים מבושלים
שעועית עם שומשום *
קישואים ברוטב

* מנות אלו מכילות גלוטן

שם המזמין_______________________________________________________ :
טלפון נייד_______________________________________________________ :
כתובת מייל_____________________________________________________ :

מנה אחרונה

סוג אחד לבחירה

סופלה *

סלט פירות

גלידה

פירות

ארטיק קרח

* התפריט כולל שתיה קלה

תפריט משפחות
יום שבת

סלטים







 6סוגים לבחירה 3 .מתוכם יוגשו גם בבוקר .אנא סמנו כוכבית ליד הכפולים

חומוס
טחינה
מטבוחה
סלט ירקות
סלט חסה ברוטב שום שמיר
כרוב בלימון


















חציל על האש
סלט בטטה
חמוצים ביתי
סלק
פלפל חריף
פלפל בחומץ
תירס
גזר מרוקאי

כרוב סיני
סלט חסה ברוטב חרדל ודבש
עגבניות שרי ושקדים
גזר עם שום ולימון
חמוצים
קישואים עם שום ושמיר
חציל פיקנטי

* מנות אלו מכילות גלוטן

ניתן להוסיף לתפריט מנה ראשונה בתוספת  12ש"ח לסועד





 נסיכת הנילוס

 פילה אמנון (מושט) מזרחי
 פילה אמנון (מושט) בעשבי תיבול  ארטישוק ממולא *

 פילה סלמון בעשבי תיבול

מנות עיקריות







קציצות בקר ברוטב עגבניות * 

צלי בשר ברוטב פטריות

גולש

מוקפץ בקר *

מעורב כבד
סטיק פרגית ברוטב שום ודבש 


* מנות אלו מכילות גלוטן

תוספות

2סוגים בחירה

כרעיים בתנור מזרחי
כרעיים בתנור מתוק
כרעיים ממולאות
פרגית ממולאת
שניצלונים *
חזה ממולא
חזה ברוטב צ'ילי

מוסקה *
קובה *
מעורב כבד
חמין

 2סוגים לבחירה /חמין

 אורז בתוספת צימוקים
ושקדים
 תפו"א ברוזמרין
 תפו"א עם בטטה

 3סוגים לבחירה






אנטיפסטי
ירקות מוקפצים *
זיתים מבושלים
שעועית עם שומשום *
קישואים ברוטב

* מנות אלו מכילות גלוטן
צבע מפות לאורך השבת:
לבן  /שמנת
צבע מפיות לאורך השבת:
סגול בהיר  /כחול  /בורדו  /ירוק בהיר
צורת ישיבה:
צורת ח' /קוביות ( 10בשולחן)

סעודה שלישית





*ניתן

 3לבחירה:

מנה אחרונה
קבועים:

טונה
פשטידה *
מעדנים(בקיץ)
בלינצ'ס *
תירס
פסטה *
ביצים
גחנון+רסק *
ירקות
מוקרם (שיש  6שעות)
חומוס
להוסיף לזניה או קיגל בעלות נוספת

התפריט כולל שתיה קלה ומוגזת



 RCקולה לחברת קוקה קולה  -בעלות  ₪ 2לאדם מגיל שנתיים.

נרצה לשדרג את בקבוקי
נרצה שיוגשו גם בקבוקי דיאט/סודה (ללא תוספת תשלום).

את התפריט המלא יש לשלוח למייל:

סוג אחד לבחירה

 ארטיק קרח
 סופלה
 סלט פירות
 גלידה
 פירות

