
תפריט שישי - שבת

ליל שבת
מנה ראשונה:

דג אמנון על מצע ירקות ברוטב לימון - 50%
דג הנילוס ברוטב מזרחי - 50%
רולדה גפילטע פיש - לבחירה

בורקס חישוקים עם רוטב פטריות - לילדים

מנת ביניים:
מרק עוף/ירקות, בתוספת שקדי מרק ואטריות

מנה עיקרית:
צלי בקר -  1/3

סטייק פרגית - 1/3
ארטישוק ממולא - 1/3

שניצל

תוספות:
אורז לבן עם קוביות חציל מטוגנות

תפו"א אפוי
שעועית ירוקה

סלטים:
חומוס, חמוצים, מטבוחה, חצילים, אנטיפסטי, 

חסה, גזר חי חריף, חצילים בטחינה, סלט ירקות, 
כרוב לבן חמוץ

מנה אחרונה:
סלט פירות טריים 

מוס ג'לי בכוסות
עוגות

פטיפורים

שבת בצהריים

מנה ראשונה:
דג סול מטוגן ברוטב לימון - 1/3

בושה במילוי בשר בקר - 1/3
פלפל ממולא - 1/3

קציצות גפילטע פיש - לבחירה
בורקס תפו"א ברוטב פטריות - לילדים

מנה עיקרית:
קדירת בקר עם חומוס - 1/3

ירכיים עוף - 1/3
שניצלונים - 1/3

תוספות:
חמין + בשר + ביצים

חיטה מרוקאית
אורז צהוב עם צימוקים ושקדים

זיתים מבושלים עם ארטישוק

סלטים:
 כרוב אדום, טחינה, מטבוחה, חמוצים, חומוס, 

 סלק אדום, גזר מרוקאי, עגבניות שרי בבזילקום, 
סלט ירקות, סלט בטטה

מנה אחרונה:
פירות טריים

גלידה
עוגות

סעודה שלישית
עמדת דגים:

דג סלמון פילה שלם
קציצות דג טונה אפויות

רצועות סול מטוגן )קטן(
קציצות גפילטע פיש

דגים מלוחים

עמדת בורקסים:
מגוון בורקסים
מיני פשטידות

ג'חנון + ביצים קשות + עגבניות מרוסקות

עמדת סלטים:
אבוקדו, חצאי ביצים מוזלפות עם זיתים, פסטה, 

סלט רוסי, חמוצים, בר ירקות ורטבים, אנטיפסטי, 
סלט טונה

בר גבינות, תוספת לסעודה חלבית בקיץ:
קוטג', גבינה לבנה, גבינה מלוחה, 

גבינה צהובה, חמאה מנות

עמדת ממרחים:
שוקולד מנות, ריבה מנות, 
דבש מנות, מרגרינה מנות, 

חלווה מנות

שונות:
בר לחמים וקרקרים

בר שתיה חמה
עוגות פרווה

קפה ועוגה בהגעה
ברחבת לובי
חדרי אוכל

 קפה ועוגה 
לפני התפילה
ברחבת לובי
חדרי אוכל

על כל שולחן:
 מפה לבנה, מפיות, 
 מיץ ענבים, מים, 

 מיץ תפוזים,
 לחמניה אישית

התפריט נתון לשינויים


