תפריט אירועים

בר קבלת פנים
9דגים מלוחים
9קלחי ירקות
9זיתים ירוקות
9חמוצים
9מלוחים
9חומוס וטחינה
9רטבים

עמדות הכנה  2 -לבחירה (תוספת תשלום)
 חטיפים חמים
y
y
y
y
y

yקובה נבלוסייה
yסיגרים מרוקאים
yפסטלים
yשניצלונים
yבליווי מתבלים וירקות חתוכים

 עמדת עיר העתיקה
y
y
y
y
y
y

yחומוס גרגירים
yטחינה יפואית
yסחוג
yפיטרוזיליה ,שמן זית ,ותבלינים
yחצאי פיתות
yבשר טחון

 עמדה סינית
y yבקר סצואן מוקפץ בליווי פלפלים בצל ושומשום שחור
y yפתאי איטריות מוקפץ עם כרוב וגזר
y yנתחוני עוף מוקפץ בצילי חמוץ מתוק ולימון גראס

 עמדה איטלקית
y yרביולי במילוי בטטה  /פטריות ברוטב
y yניוקי במילוי תפוחי אדמה ורוטב פסטו
y yפסטה קנלוני ברוטב לבחירה.

 עמדה יפנית
y yסושי-בליווי גינגיר סויה וואסאבי

סלטים  8לבחירה
	חמוצים וזיתים עיר התיקה
	חומוס גרגרים
	טחינה יפואית
	סלט חצילים בנוסף השף
	סלט חציל קלוי על האש
	חציל בלאדי בליווי טחינה ,שמן זית ,עגבניות ,פטרוזיליה ומלח ים
	חציל יווני  -חציל מטוגן בליווי ירקות העונה
	חציל טוניסאי  -פרוסות חציל בליווי רוטב אדום
	סלט בטטה  -קוביות בטטה בצ'ילי ,כוסברה ,וסויה
	עגבניות שרי  -חצויות בליווי בצל ובזיליקום
	סלט ירק  -סלרי ,פטרוזיליה ,כוסברה ,נענע ,בצל ירוק בליווי אגוזים ופלפל קלוי
	מטבוחה  -עגבניות ,פלפלים ושום מבושלים
	סלט גזר  -מקלות גזר דקיקים בעלי כוסברה ,קוביות לימון ושמן זית מתובל
	סלט טבולה ערבי  -גרגירי בורגול גסים וקוביות עגבנייה עם עלי פטרוזיליה ,נענע וכוסברה בתחמיץ טבעי
	כרוב סיני  -כרוב לבן עם נבטים סינים בתחמיץ סויה ושומשום שחור
	סלט טריו פלפלים  -רצועות פלפל מתוק עם שום ופלפל חריף
	סלט חריף  -פלפל חריף מטוגן ומקולף
	סלט ברבא  -סלק אדום ,פטרוזיליה ובצל סגול ברוטב חמוץ מתוק  /חרדל
	סלט חסה

מנות ראשונות  2לבחירה
	פילה אמנון (מושט)  -ברוטב פלפלת ,עגבניות ,כוסברה וגרגירי חומוס בנוסח מרוקאי
	פילה אמנון (מושט) במשרה כוסברה ,שום ,שמן זית ולימונים טריים ,על מצע תבשיל ירקות רטטוי /פטוצ'יני
	פילה סלומון  -ברוטב לימון ועשבי תיבול על מצע בטטה מתוקה.
	קציצת דג בנוסח השף  -קציצות דג אפויות על גדרת פלפלים חריפים ,שום וכוסברה ברוטב חריימה
	מעטפת בשר \ עוף טחון  -בצק פילו במילוי עם פטריות טריות ,מוגש ברוטב טחינה ירוקה
	טורטיה מקסיקנית  -רול טורטיות במלית עוף ועשבי תיבול ברוטב מקסיקני מיוחד
	סלט עוף חם  -סלט בייבי עם עלי רוקט בשילוב חזה עוף צעיר ,ברוטב חרדל ודבש
	גליליות חצילים ממולאים בבשר טחון ברוטב עגבניות

מנות בתוספת תשלום.
	פילה דניס  -בעשבי תיבול וצנובר על מצע פוקצ'ת ירקות ()₪ 10

מנות עיקריות  3לבחירה
	עוף סיני  -רצועות עוף וירקות בתיבול חריף מתוק
	כרעי עוף  -על האש ברוטב ברביקיו
	גולש – קדרת בשר ביחד עם גרגירי חומוס בנוסח מרוקאי פיקנטי
	צלי בקר  -ברוטב פטריות
	סטייק פרגית  -צרוב על האש במשרה צ'ילי כוסברה ושום
	פרגית  -במילוי פיסטוק ואגוזי קשיו ברוטב צ'ילי מתוק
	קבב טלה  -לבנוני בנוסח מוסקט על מצע פירה
	חזה עוף  -ממולא פטריות ובצל ועלי סלק בציפוי רשת בצק עלים
	שניצל מתובל בפרורי לחם
	שיפודי אנטריקוט צרוב על האש ()₪ 10
	סטייק אנטריקוט משובח על משטח בגריל לוהט על מצא פירה ברוטב השף ()₪ 25

תוספות  3לבחירה
	תפו''א מצופה באגוזי מלך
	מדליוני בטטה בשמן
	דואט קוקוט סופלה תפו''א ובטטה
	דואט תפו''א ובטטה בשמן זית ,שום ורוזמרין
	הופ פרייז  -קוביות תפו''א פריכות בצ'ילי חריף מתוק
	אורז לבן עם צימוקים ושקדים
	אורז מקלובה עשיר בירקות
	אורז אינדונזי
	אורז בדואי
	קוסקוס וירקות עם גרגירי חומוס
	ירקות מוקפצים עם רוטב צילי וסויה בסגנון יפני
	תרמילי שעועית ירוקה ,בצל ועגבניות שרי
	זוקיני גריל במשרה ברביקיו
	פיטריות מוקפצות ברוטב מתקתק
	אנטיפסטי בגריל שמן זית ,שום ורוזמרין

לחמים במרכז שולחן
שתייה
מים ,מיץ תפוזים ולימונדה

קינוחים
	פלטת עוגות
	עוגת סופלה בליווי גלידת וניל
	עמדת קפה\תה
	פירות העונה
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