


בר קבלת פנים
 פינת חטיפים: סיגרים, פסטלים, שניצלונים, קובה, כנפיים בצ'ילי, קבבונים, טארטלים ועלי גפן ממולאים

 פינת בריאות: מבחר ירקות ומטבלים, אנטיפסטי ומגוון חמוצים

  פינת הים: מבחר דגים מלוחים, מעושנים, כבושים

 פינת מרק: קובה, דלעת, בצל, אפונה

 פינת שתיה: קוקה קולה, דיאט קולה, תפוזים, לימונדה, מים, סודה 

עמדות קבלת פנים )2 סוגים לבחירה, בתוספת תשלום(
 פינה דרום אמריקאית: בשר אסאדו בפריסה 

 פינת שווארמה: מיני פיתות, סלט ערבי קצוץ, חומוס, טחינה, חריף ובשר שווארמה 

 פינה מקסיקנית: טורטיות במילוי בשר בקר, מגוון מטבלים בהכנה במקום     פינה אמריקאית: פיש & צ'יפס

על השולחן
 שתיה קרה: קוקה קולה, דיאט קולה, תפוזים, לימונדה, סודה, מים    קוקטייל לחמים עשיר

סלטים )9 סוגים לבחירה(

 חציל אספניול: חצילים מטוגנים ברוטב עגבניות וזיתים פיקנטי    חצילים בטחינה: ליבת חציל עם טחינה ופטרוזיליה

   חציל רומני: חצילים קלויים, בצל ירוק, פטרוזיליה ושום בתחמיץ    חציל במיונז: ליבת חציל עם מיונז ושום 

 מטבוחה: עגבניות מבושלות, פלפל חריף ושום    קזבלנקה: עגבניות טריות, פלפל חריף, לימון כבוש, עשבי תיבול 

 שרי: עגבניות שרי ובזיליקום, שמן זית וצנוברים    סלט שורש: פטרוזיליה, סלרי, נענע, מלפפון, בצלירוק וחמוציות   

 חומוס: בתוספת גרגרים ושמן זית  טחינה: בתוספת שום ופטרוזיליה

 פלפל טריו: פלפלים אדומים, צהובים, ירקות קלויים בתוספת שמן זית, שום ולימון     סלט סלק: סלק אדום מבושל 

 פלפל חריף: פלפל חריף מטוגן בתוספת לימון, פטרוזיליה ושום     גזר מרוקאי: גזר מבושל בתיבול פיקנטי 

 גזר אפריקאי: שביבי גזר בתוספת כוסברה ולימון     גזר מתוק: גזר, אננס, מיץ תפוזים

   סלט שורש: פטרוזיליה, סלרי, נענע, מלפפון, בצל ירוק וחמוציות     סלט ערבי: ירקות קצוצים דק בשמן זית ולימון 

 סלט חסה: לקט חסה ירוקה, נבטים, עגבניות שרי וויניגרט     סלט בייבי: עלי בייבי, אגוזי מלך ופטריות ברוטב

 סלט בטטה: קוביות בטטה מטוגנות, אגוזי מלך ורוטב צ'ילי     פטריות: פטריות יער מוקפצות ביין  סלט טבולה

 כרוב בתחמיץ: כרוב סגול, לימון וחומץ     קולסלאו: כרוב לבן, גזר ומיונז     חמוצי הבית: מגוון ירקות בתחמיץ



מנת ביניים )2 סוגים לבחירה בהגשה אישית(
 פילה אמנון אפוי בלימון ועשבי תיבול     פילה אמנון מזרחי מרוקאי על מצע ירקות     פילה אמנון ברוטב פסטו

 פילה סלמון אגדיר בנוסח מזרחי     פילה סלמון בעשבי תיבול על מצע פירה     פילה סלמון בפסטו שמן זית ופרוסות שקדים 

 מעורב ירושלמי על רשת בצק עלים     פסטיה מאפה פילו במילוי עוף ופירות יבשים 

 פיקאסו מאפה פילו במילוי עגל וצנוברים על מצע פירה בטטה     מוסקה בלקנית ברוטב עגבניות ובזיליקום

מנת עיקרית )3 סוגים לבחירה בהגשה אישית(
 סטייק אסאדו  צלי בקר ברוטב יין ופטריות     סטייק פרגית בעשבי תיבול        סטייק פרגית על הפלנצ'ה 

 עוף בתנור בפירות יבשים      עוף בתנור ברוטב לימון ועשבי תיבול      עוף צלוי בגריל 

 תבשיל קדרה בשר וחומוס  שניצל וינאי

תוספות חמות )3 סוגים לבחירה(
 אורז לבן בעיטור שקדים וצימוקים     אורז צהוב בתוספת שמיר     אורז בוכרי בתוספת גרגרי חומוס וגזר

 מג'דרה: אורז, עדשים ובצל מטוגן     אורז כפרי בליווי ירקות מטוגנים       

 תפו"א סהר בעשבי תיבול     תפו"א שאטו פריזיאן     תפו"א עם בטטה ושמן זית

 לקט ירקות מוקפצים     לקט ירקות בגריל    שעועית ירוקה מוקפצת עם שקדים 

מנה אחרונה )1 לבחירה(
 סופלה שוקולד בתוספת גלידת וניל

 בר פטיפורים ופירות העונה

  שתיה חמה וקרה

הערות: ____________________________________________________________
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