
 

 מזנון בשרי -תפריט 
 מים מינרלים ,טאייד ,תוססים ,מיצים-בר משקאות קלים 

 

 לבחירה 4 - קבלת פנים
 ר ווסאבי'ינג'ג,מבחר סושי בליווי רוטב סויה - עמדת סושי

 נתחי עוף בליווי עלי בייבי ברוטב מקסיקני \מיני טורטיה בליווי בשר טלה - עמדה מקסיקנית
ות משוחות בשמן זית ושום בליווי אנטי פסטי וממרחים 'פוקצמיני - ה'עמדת פוקצ

 מיובשות וטפנד זתים עגבניות,פסטו
 ילי וסויה בליווי אגרול סיני'נודלס מוקפץ ונתחי עוף בטמפורה ברוטב צ - עמדה סינית

 מבחר פסטות לבחירה בליווי רוטב עגבניות בזיליקום ושום - עמדה איטלקית
 בשר ראש גרגרי חומוס ופלפלים+מרק ירקות עשיר +קוסקוס - מרוקאית עמדה

 ה מוגש בליווי טחינה וסלסת עגבניות'קבב טלה צרוב על פלנצ - עמדת קבב
ורי לצד 'בשר רוסטביף בחרדל ודבש בפריסה בליווי ברוסקטה רוטב צמיצ - עמדת קרווינג

 רוטב יין
עלי גפן בליווי ,בצל,כרוב-ממולאים  \הבית  אגרול ,פסטלים ,סיגרים ,קובה - עמדת מטוגנים

 ילי מתוק ומיונז ספייסי'רטבים צ
 מטפוניה, חמוסטה - עמדת קובה

 סלטים
 חציל קלוי בליווי טחינה וסלסת עגבניות ושום- חציל בלדי

 .בשום טימין וחומץ בלסמי , פטריות מוקפצות- סלט פטריות חמות
 ן זית ושוםירקות קלויים על הגריל שמ - אנטי פסטי
 שלל עשבי תיבול ונענע,ירקות, ברגול- טבולה

 שמן זית, שום בזיליקום, עגבניות שרי  -שרי 
 פטרוזליה קצוצה, שמן זית, בתוספת גרגרי חומוס - חומוס הבית

 בלימון ושום,נענע, כוסברה,סלרי,פטרוזליה- עשבי תיבול
 ר ושומשום קלוי'ינג'ברוטב סויה ג-נבטים ,גזר ,פלפלים - סיני

 כוסברה ולימון, פלפלים קלויים חריפים בשום - פלפל חריף
 עגבניות טריות מבושלוץ לאט בשום ותבליני הבית- מטבוחה

 קולסלאו כרוב לבן וגזר ומיונז - כרוב
 בלימון עשבי תיבול ושומשום -כרוב

 ירקות טריים קצוצים  ברוטב לימון בצל סגול ופטרוזליה -ירקות 
 קוביות בטטה ברוטב מייפל אגוזי מלך ועירית קצוצה- בטטה



 
 וסלרי, וגזר בתחמיץ קולורבי

 ירוקה טחינה
 פלפלים קלויים בתחמיץ - זעלוק

 אדום בתחמיץ- סלק
 מנגולד סלט

 שלל חסות ועלי ירק ברוטב וינגרט  - ירוק
 לחמניות+ מים מבחר לח

 דגים
 פילה סלמון צרוב על הגריל על מצע ירקות מוקפצים ברוטב פלפלים קלויים וזתים

 נסיכת הנילוס ברוטב מזרחי
 אמנון בעשבי תיבול על מצע עגבניות שרי
 יני בפסטו'סלמון ברוטב עגבניות מיובשות על מצע של פטוצ

 בשר
 כתף בקר ברוטב פטריות שמפניון

 סטרוגונוף בקר
 כתף בקר בפריסה ברוטב ירקות שורש

 ביתיות בליוי פלחי עגבניות ובצל קציצות בקר

 עוף
 כרעיים עוף צלויות ברוטב זתים
 עוף צלוי ברוטב ארטישוק וכרפס

 פרגית צרובה בתבליני הבית
 אצבעות עוף בטמפורה ברוטב חמוץ מתוק

 שיפודי פרגית בפסטו

 תוספות
 ין במיקס עשבי תיבול'גא קיי"תפו

 א קארה בעשבי תיבול"תפו
 א ובטטה"דואט תפו

 אצבעות בטטה ברוטב מייפל
 יפס'צ

 א ריזולה ברוזמרין ושום"תפו
 אורז לבן בעיטור שקדים וצימוקים

 מקלובה
 דרה עדשים ובצל מקורמל'אורז מג

 אורז ואיטריות וורמילס מטוגנות



 

 ירקות
 תבשיל במיה ברוטב עגבניות וכוסברה

 שעועית ירוקה מוקפצת בשום ושומשום
 טריו פלפלים מוקפצים בטימין ושום טרי

 ירקות על הגריל שמן זית ושום -אנטי פסטי 
 פלחי ארטישוק ברוטב כרפס ולימון

 זר ירקות מוקפצים בסגנון סיני

 בר מתוקים
סופלה  ,עוגת שוקולד חמה , קדאיף ,סברינה ,פחזניות ,להקרם ברו,מוסים אישיים ,עוגות פאי

 .שוקולד
 תה -קפה 

 


