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תפריט פסח תשע"ט
לתאריכים17-19/4/2019 :
לתאריכים:

תוספות חמות  ǀמחיר בש"ח ל 100-גר'

מעדני בקר  ǀמחיר בש"ח ל 100-גר'
צלי ברוטב עשיר של פטריות טריות14.9 .........................
כדורי בקר ברוטב בשר8.4 ..........................................
כרוב ממולא בשר עגל8.6 ..........................................
קדירת עגל עשירה בקוקטייל פטריות ויין אדום11.9 ........
קדירת בקר חגיגית עם פירות יבשים11.9 ......................
אסאדו ברוסט12.3 ......................................................
14.9
אצבעות אנטריקוט..............................................
קבב מעושן10.8 .........................................................

מרק עוף עשיר...................................................
קניידלעך............................................................
אורז לבן............................................................
אורז עם פירות יבשים..........................................
אורז בפטריות.....................................................
תפו"א ננסי בשמן זית ורוזמרין..............................
פלחי תפו"א......................................................

2
7.4
3.3
4.9
3.8
5.1
3.5

סלטים  ǀמחיר בש"ח ל 100-גר'
מעדני עוף  ǀמחיר בש"ח ל 100-גר'
נתחי עוף סיני בירקות העונה מוקפצים ברוטב אסייתי8.3 ............
כדורי עוף ברוטב עגבניות7.9 .....................................
פרגית במילוי פטריות ובצל בזיגוג חרדל ותפוזים12.8 ....
פרגיות במרינדה בתנור  /מעושנות13.9 ........................
13.9
פרגיות קנטאקי..................................................
9.6
כרעיים עוף בפירות יבשים /בתנור........................
ירכיים במרינדה בתנור9.6 .........................................
9.6
שוקיים ..............................................................
11.1
חזה עוף בגריל...................................................
פסטרמה הודו /פסטרמה הודו ברוטב תפוזים11.9 .........
שוק אווז 15.5 .............................................................
9.3
צלעות אווז.........................................................
שניצלים בציפוי קמח מצה אפויים בתנור10.5 ................
צ'ונגו )רצועות חזה עוף( בציפוי פירורי מצה10.5 ................

דגים  ǀמחיר בש"ח ל 100-גר'
גפילטעפיש מסורתי  -קציצות בסגנון אירופאי.........
פילה סלמון בעשבי תיבול ועגבניות שרי /מעושן.................
קציצות סלמון וכרובית.........................................
נתחי סלמון קנטאקי............................................
פילה אמנון על מצע ירקות שורש...........................

סלט כרוב לבן......................................................
כרוב וגזר במיונז  -קולסלו.....................................
סלט קינואה לבנה.................................................
סלט סלק............................................................
פלפל קלוי ..........................................................
סלט ביצים..........................................................
חציל טבעי ..........................................................
חציל במיונז.........................................................
פרוסות חציל בויניגרט...........................................
חציל בטחינה.......................................................
סלט תפו"א........................................................
סלט וולדורף........................................................
כרובית בטחינה...................................................
סלט אבוקדו........................................................
סלט כבד עוף קצוץ מסורתי...................................
חרוסת₪ 19.......................................................

4.4
4.4
7.9
4.4
6.2
7.9
4.5
4.5
4.5
5.9
5.5
5.4
6.4
6.9
7.7
ליח'

חזרת₪ 21..........................................................

ליח'

12.1
15.7
14.5
14.5
10.7

מנות צמחוניות  ǀמחיר בש"ח ל 100-גר'
לביבות ירקות העונה............................................

9.1

פשטידת כרישה ובצל /ברוקולי ותרד )אישיות(........

8.3

פלפלים במילוי תרד ובצל )טבעוני(........................
עלי גפן במילוי אורז )טבעוני(................................

7.1
7.1

קנישס פטריות....................................................

8.2

קינוחים  ǀמחיר בש"ח ל 100-גר'
סלט גזר חי.........................................................
סלט פירות העונה................................................
מאפים ,עוגות ,עוגיות ₪ 29-67............................

שעות הפתיחה לקנייה לחג:

אין הזמנות מראש!
ירק חם  ǀמחיר בש"ח ל 100-גר'
4.9
5.3

גזר צימעס עם שזיפים.........................................
שעועית ירוקה מוקפצת.......................................
אנטי פסטי עשיר...............................................

5.9

תבשיל ארטישוק עם גזר אפונה וסלרי..................

8.7

* ייתכנו שינויים בתפריט
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