תפריט  -בשרי הגשה
בר משקאות קלים  -מיצים ,תוססים ,דייאט ,מים מינרלים

קבלת פנים  4 -לבחירה
עמדת סושי  -מבחר סושי בליווי רוטב סויה ,ג'ינג'ר ווסאבי
עמדה מקסיקנית  -מיני טורטיה בליווי בשר טלה\ נתחי עוף בליווי עלי בייבי ברוטב מקסיקני
עמדת מעורב ירושלמי  -בליווי לאפות חמות ורטבים
עמדה סינית  -נודלס מוקפץ ונתחי עוף בטמפורה ברוטב צ'ילי וסויה בליווי אגרול סיני
עמדה עריאס  -בליווי טחינה בטעמים וסלסה חריפה
עמדה מרוקאית  -קוסקוס  +מרק ירקות עשיר  +בשר ראש גרגרי חומוס ופלפלים
עמדת קבב  -קבב טלה צרוב על פלנצ'ה מוגש בליווי טחינה וסלסת עגבניות
עמדת קרווינג  -בשר רוסטביף בחרדל ודבש בפריסה בליווי ברוסקטה רוטב צמיצ'ורי לצד רוטב יין
עמדת לחמניות באן  -בליווי אסדו מפורק ורטבים
עמדת פיש & ציפס  -בליווי רטבים
עמדת מטוגנים  -קובה,סיגרים ,פסטלים ,אגרול הבית
עמדת מרק קובה  -חמוסטה ,מטפוניה )בחורף(

סלטים 8 -לבחירה
חציל בלדי  -חציל קלוי בליווי טחינה וסלסת עגבניות ושום
סלט פטריות חמות  -פטריות מוקפצות ,בשום טימין וחומץ בלסמי
אנטי פסטי  -ירקות קלויים על הגריל שמן זית ושום
טבולה  -ברגול ,ירקות ,שלל עשבי תיבול ונענע
שרי בצבעים  -עגבניות שרי ,שום בזיליקום ,שמן זית
חומוס הבית  -בתוספת גרגרי חומוס ,שמן זית ,פטרוזליה קצוצה
עשבי תיבול  -פטרוזליה ,סלרי ,כוסברה ,נענע ,בלימון ושום
סלט פיצוחים  -פטרוזליה ,סלרי,חמוציוית ,אגוזים ,בוטנים
סלט שורשים  -גזר ,קולורבי ,סלק אדום ,סלרי בתחמיץ
סיני  -פלפלים ,גזר ,נבטים  -ברוטב סויה ג'ינג'ר ושומשום קלוי
פלפל חריף  -פלפלים קלויים חריפים בשום ,כוסברה ולימון
מטבוחה  -עגבניות טריות מבושלות לאט בשום ותבליני הבית
כרוב  -קולסלאו כרוב לבן וגזר ומיונז
כרוב -בלימון עשבי תיבול ושומשום
ירקות  -ירקות טריים קצוצים ברוטב לימון בצל סגול ופטרוזליה
בטטה  -קוביות בטטה ברוטב מייפל אגוזי מלך ועירית קצוצה
קולורבי וגזר בתחמיץ וסלרי
טחינה ירוקה
זעלוק  -פלפלים קלויים בתחמיץ
סלק  -אדום בתחמיץ
ירוק  -שלל חסות ועלי ירק ,אגוזים ,פיטריות ברוטב וינגרט

מבחר לחמים  +לחמניות במרכז שולחן

מנה ראשונה  2 -לבחירה
פילה אמנון בעשבי תיבול ברוטב לימון כבוש בליווי מצע קרם אפונה
פילה אמנון ברוטב מזרחי פיקנטי על מצע גרגרי חומוס
פילה לברק בליווי קרם בטטה
סלמון בעשבי תיבול לימון ושום על מצע קרם בטטה
סלמון עגבניות מיובשות ובזיליקום ואגוזים
מאפה פילו במילוי בשר טלה וצנוברים מוגש ברוטב קברנה
מאפה פילו במילוי אסדו מפורק על מצה פטריות
פילה דניס )*בתוספת תשלום(

מנות עיקריות  2 -לבחירה
סטייק פרגית על הגריל בעשבי תיבול בליווי תפ''א מדורה וירק
סטייק אנטריקוט ברוטב יין אדום ופלפלת
סטייק אנטריקוט פילחי בצל ועגבניה בצימיצורי
אסדו בליווי ירוקות שורש על מצע קוסקוס
פילה בקר )*בתוספת תשלום(
אופציה נוספת:
בוצ'ר עם בשרים אל האש חופשי  -רצועות אנטריקוט ,מדליוני פרגית ,קבב הבית ,מרגז

תוספות חמות במרכז שולחן  2 -לבחירה
אורז-מקלובה עם ירקות מטוגנים
אורז לבן עם שקדים וצ'ימוקים
אורז ירוק בעשבי תיבול
קוסקוס עם ירקות
שועית ירוקה בליווי שומשום ושקדים

בר מתוקים
עוגות פאי ,פחזניות ,מוסים אישיים ,פטיפורים ,קרם בורלה
קפה/תה

מידע נוסף
כשרות רבנות ירושלים בישול יהודי )* יש אפשרות להזמנת בשרים בכשרות מהודרת בתוספת מחיר(
המחיר אינו כולל שכר אולם  -יש ליצור קשר עם בית מאירסדרוף 02-5882244/5
המחיר אינו כולל הגברה והקרנה  -יש אפשרות להשכרת מבית מאירסדרוף )מתאים רק לאירוע פנימי(
המחיר כולל מפות ומפיות )לפי בחירת צבע(
המחיר אינו כולל עיצוב של פרחים /בלונים /וכ'ו
לפרטים:
אמיר פרץ 052-3096264
maiersdorf.catering@gmail.com

