תפריט
אירועים
חלבי

תפריט חלבי עשיר.
סלטים  8לבחירה (מוגש בנפרד לימון שמן זית ורטבים).
•בר סלטים להרכבה עצמית הכולל חסה,עגבניות,מלפפון,נבטים,פיטריות,גזר
ותירס.
•חמוצים וזיתים עיר העתיקה.
•סלט חומוס.
•טחינה יפואית.
•סלט טונה-בתיבול מיונז וירקות.
•סלט ביצים-מיונז בצל וטבלינים.
•סלט תירס-גרגירי תירס ושמיר .
•סלט ערבי חתוך דק.
•סלט יוני-עלי חסה ירקות פלפלים וגבינה בולגרית
•חציל בלאדי –בליווי טחינה שמן זית עגבניות פטרוזיליה ומלח ים.
•סלט גזר-מקלות גזר דקיקים בעלי כוסברה וקוביות לימון.
•כרוב סיני-כרוב לבן עם נבטים סינים בתחמיץ סויה ושומשום.
•סלט טבולה ערבי-גרגירי בורגול גסים וקוביות עגבניה עם עלי פיטרוזיליה
•מטבוחה-עגבניות פלפלים ושום מטבלים
•סלט בטטה—קוביות בטטה בצילי,כוסברה וסויה.
•סלט כרוב-כרוב אדום במיונז.
•סלט כרוב לבן-עם שמיר חומץ שמן ומלח.
•סלט עגבניות שרי-בליווי בצל ובזיליקום.
•סלט ירק-סלרי פיטרוזיליה כוסברה נענע בצל ירוק בליווי אגוזים ופלפל.
•סלט ברבא-סלק אדום ,פיטרוזיליה ובצל סגול ברוטב חמוץ מתוק.
•סלט תפוחי אדמה-מיונז בצל שמן זית וגמבות חתוחות.
•דגים מלוחים.

בר לחמים ולחמניות עשיר+חמאה.
•בשעות הבוקר מגיע עם מבחר ממרחים ,דגני בוקר ומעדנים.

פינה איטלקית  2לבחירה.
•קנלוני במילוי גבינה\בטטה.
•רביולי בטטה\גבינה.
•פסטה פנה ברוטב שמנת.
•ספטה פנה ברוטב אלפרדו שמנת ופיטריות.
•פסטה פנה ברוטב עגבניות.
•פסטה ספגטי ברוטב\שמנת\עגבניות.
•לזניה עגבניות וזיתים.
•פיצות אישיות.

מנות חמות  2לבחירה.
•שקשוקה ים תיכונית.
•אנטיפסטי.
•טורטיות מגולגלות במילוי בטטה\גבינה שמנת.
•ביצים קשות.
•חביתה מקושקשת.
•תפוחי אדמה מוקרמים\עם בצל ותבלינים.

מאפים  2לבחירה.
•בורקסים גבינה\תפוחי אדמה.
•קוראסונים.
•עוגת גבינה חמה.
•מאפיינס שוקולד\תפוז.

סוגי פשטידות  2לבחירה.
•פשטידת קישואים.
•פשטידת בצל.
•פשטידת תפוחי אדמה.
•פשטידת ברוקולי.
•פשטידת פיטריות.

גבינות  6לבחירה.
•גבינת קוטג
•גבינה לבנה.
•גבינות שמנת.
•גבינת שמנת עם שום ושמיר.
•גבינת שמנת עם זיתים.
•גבינה בולגרית קשה
•גבינת צפתית מעודנת.
•גבינה צהובה.
•כדורי מוצרלה ביבי.
•גבינה מותכת.

תוספת ₪ 10
•פילה סלמון –ברוטב לימון ועשבי תיבול.
•פילה אמנון(מושט)ברוטב פלפלת עגבניות וכוסברה .
•פילה אמנון (מושט) במשרה כוסברה שום שמן זית ולימונים.
•דג סול מגולגל במילוי ירקות.

קינוחים  2לבחירה.
•מוזלי.
•עוגות שיש.
•סופלה.
•סוגי קינוחים.
•פירות העונה.
•מבחר עוגיות יבשות.

בר שתייה חמה.
•מבחר סוגי תה.
•קפה שחור.
•נס קפה.
•שתייה קלה
•מים.
•לימונדה.
•
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