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בהשגחת הרב מור יוסף

'תש"פ
תפריט ראש השנה ה'תש
לתאריכים26-29/9/2019 :
לתאריכים:
מעדני בקר  ǀמחיר ב  ₪ל 100-גר'
צלי בקר ברוטב פטריות14.9 .................................
פרוסות אסאדו חגיגיות12.3 .................................
כיסוני בשר מוקפצים בירקות8.3 ...........................
קדירת בשר עם ירקות שורש11.9 ..........................
נתחי עגל סצ'ואן11.9 ..........................................
כדורי בקר ביתיים ברוטב בשר8.4 ........................
קבב מעושן10.8 .................................................
אצבעות אנטריקוט14.9 ........................................
סינטה16.9 ...........................................................
רגל קרושה6.9 .................................................

מעדני עוף  ǀמחיר ב  ₪ל 100-גר'
נתחי עוף סיני מוקפצים בירקות8.3 .......................
כדורי עוף ברוטב עגבניות7.9 ..............................
מאפה פסטייה במילוי עוף וחמוציות9.9 ..................
פרגיות ממולאות פטריות בזיגוג ים תיכוני12.8 ...........
פרגית במרינדה בתנור /מעושנת13.9 ......................
כרעיים בגריל9.6 ..............................................
ירכיים בפירות יבשים /שוקיים במרינדה9.6 .............
חזה עוף על האש11.1 ........................................
נקניקיות בציפוי קריספי8.6 ..................................
פסטרמה11.9 ....................................................
שוק אווז 15.5 .......................................................
צלעות אווז9.3 ....................................................
שניצל פילה עוף9.5 ...........................................
שניצל חזה עוף9.2 ............................................
שניצל צ'ונגו8.9 ................................................

דגים  ǀמחיר ב  ₪ל 100-גר'
גפילטעפיש מסורתי12.1 ......................................
אמנון מיוחד לחג על מצע ירקות קונפי10.7 ...............
נסיכה בחריימה )לא חריף(9.7 ............................
סלמון מעושן /סלמון בתנור בעשבי תיבול 15.7 ..............
סלמון קנטאקי /סלמון בניוקי וברוקולי14.5 ................
קציצות סלמון עם כרובית14.5 ...............................

מנות צמחוניות  ǀמחיר ב  ₪ל 100-גר'
כיסוני תפו"א בעיטור בצל6.5 .................................
עלי גפן ממולאים אורז ברוטב לימון ונענע )טבעוני(7.1 ......
מאפה פילו במילוי תרד8.4 ....................................
לביבות מירקות העונה9.1 ...................................
פשטידת ברוקולי אישית8.3 ................................

ירק חם  ǀמחיר ב  ₪ל 100-גר'
במיה5.2 ..................................................
קדירת ארטישוק קיצית עם אפונה וסלרי8.7 ......
אנטיפסטי בתנור6.9 ...................................
תבשיל תרד עם בצל7.6 ...............................
צימעס )גזר מתקתק(4.9 .............................

תוספות חמות  ǀמחיר ב  ₪ל 100-גר'
מרק עוף................................................
כיסוני בשר למרק....................................
קניידלך..................................................
אורז לבן................................................
אורז בעשבי תיבול.................................
אורז בפירות יבשים................................
פטוצ'יני עשיר.......................................
תפו"א ננסי עם עשבי תיבול.......................
פלחי תפו"א טבעיים.................................

2.0
8.3
7.4
3.3
3.8
4.9
4.2
5.1
3.5

סלט כרוב לבן......................................
כרוב וגזר במיונז  -קולסלו........................
סלט סלק.............................................
רצועות פלפל קלוי בתחמיץ......................
סלט ביצים...........................................
חציל טבעי על האש...............................
פרוסות חציל בויניגרט...........................
חציל בטחינה.......................................
סלט טבולה.........................................
סלט תפו"א..........................................
סלט וולדורף........................................
סלט קינואה לבנה..................................
כרובית בטחינה....................................
ממרח כבד עוף )בשרי(...........................
סלט טחינה..........................................
דג מטיאס...........................................
סלט רימונים ומנגו.................................

4.4
4.4
4.4
6.2
7.9
4.5
4.5
5.9
5.4
5.5
5.4
7.9
6.4
7.9
5.9
8.9
8.6

סלט פירות העונה.................................
סלט גזר חי.........................................
מגוון עוגות ,עוגיות ומאפים

6.1
3.9

סלטים  ǀמחיר ב  ₪ל 100-גר'

קינוחים  ǀמחיר ב  ₪ל 100-גר'

שעות הפתיחה לקניה לחג:

קיש פטריות אישי מבצק פריך11.9 .........................
סלק ממולא אורז )טבעוני(7.3 ...............................
פלפלים במילוי קינואה וירקות טריים )טבעוני(7.1 .......
6.1
קיגל מתוק................................................

אין הזמנות מראש!

* ייתכנו שינויים בתפריט
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