תפריט חג – ראש השנה תשפ"ב
בברכת חג שמח ושנה טובה

סלטים – חצי ליטר

מנות ראשונות (דגים) – מחיר ל 100 -גרם

קינוחים:

 כבד קצוץ .₪ 32 סלק .₪ 20 תפו"א במיונז .₪ 20 ביצים .₪ 30 חציל אש/יווני/במיונז/טחינה/בתחמיץ .₪ 20
 כרובית מוקפצת/בטחינה .₪ 20 פלפל בתחמיץ .₪ 20 חזרת .₪ 30 וולדורף .₪ 30 סלטי כרוב .₪ 15 סלט מאש .₪ 20טבולה₪ 20-

 גפילטע פיש .₪ 14 ראש דג ממולא .₪ 14 פילה אמנון מבושל  /מטוגן .₪ 11 סלמון אפוי ברוטב צ'ילי .₪ 15 נסיכה ברוטב פיקנטי .₪ 11 -קציצות דג .₪ 9

 אגסים מבושלים ביין .₪ 6 פאי תפוחים עם דבש .₪ 45 עוגת דבש אינגליש קייק .₪ 35 -מבחר עוגות מוס ,פאי ובחושות.

מרקים – מחיר לליטר
 עוף .₪ 18 ירקות .₪ 18 בצל .₪ 18 -קניידלך .₪ 6

מנות עיקריות – מחיר ל 100 -גרם
 צלי עגל ביין ושזיפים .₪ 15 פילה פרגית צלוי .₪ 14 כרעיים עוף בדבש יין ושומשום .₪ 8 בשר ראש בתוספת גרגירי חומוס פיקנטי .₪ 15 רוסטביף .₪ 18 כבד עוף צלוי בבצל ויין .₪ 8 לשון .₪ 15 אסאדו .₪ 15 צוואר טלה פרוס .₪ 16 שוק אווז בקונפי .₪ 10 -כתף טלה ₪ 16

מנות ראשונות (בשר) – מחיר ל 100 -גרם

תוספות – מחיר ל 100 -גרם

 ארטישוק ממולא בשר .₪ 10 פסטייה פילו במילוי בשר ופירות יבשים .₪ 12.5 פטריות במילוי בשר .₪ 12 סלק במילוי בשר בקר ,עוף ,שקדים וצנובר ברוטברימונים ודבש .₪ 10

 תפו"א פריזיאן בשמן זית ורוזמרין .₪ 4 תפו"א פרוס אפוי ברוטב בצל ופיטריות .₪ 4 עלי גפן .₪ 8 ירקות אפויים אנטיפסטי .₪ 4.7 צ'ימס בתוספת פירות יבשים .₪ 7 שעועית עדינה עם פטריות ועגבניות .₪ 6.5 אורז בעיטור שקדים ובצל .₪ 4.5 אורז עם תמרים ,שקדים וסילאן .₪ 4.5 ניוקי ברוטב רגו ירקות שורש וחצילים .₪ 9 -טנזיה (תבשיל מיקס פירות יבשים) .₪ 9

מנות ראשונות (צימחוני) – מחיר ל 100 -גרם
 תחתיות ארטישוק במילוי קינואה ורימונים .₪ 9 כופתאות כרישה ברוטב עגבניות .₪ 10 פטריות במילוי ירקות .₪ 10 סלק אפוי במילוי פיטריות ,בטטה וזוקיני .₪ 10 -פסטייה פילו במילוי פיטריות טריות ברוטב מייפל .₪ 12

טלפונים להזמנות :
חנות – . 9930791
אלון – .0525843757
עופר – .0525843748
מיילyanay9@live.com -

פקס – ( 6041467נא לוודא שההזמנה הגיעה)
(נא לוודא שההזמנה הגיעה)

