₪ 50
למנה

עיקריות

( 2לבחירה)

תוספות

( 3לבחירה)

מנה ראשונה

( 1לבחירה)

חזה עגל פרוס ברוטב ירקות שורש  /יין אדום  /פטריות

אורז לבן  /אדום  /צהוב  /לבן עם צימוקים
ושקדים  /אושפלו

אסאדו עגל בגריל

תפוח אדמה בפילדפיה  /קארי  /עשבי תיבול

קציצות בקר ברוטב עגבניות

ירקות מוקפצים סיני

קבבוני הבית מוגש עם בצל מטוגן

שעועית ירוקה מוקפצת עם גמבות ובצל

ברוטב לימוני וכוסברה  /מזרחי  /קראסט אגוזים עם שום שמיר (בתוספת  & 20למנה)

פרגיות בגריל בתיבול פילדפיה  /שווארמה

שעועית ירוקה מוקפצת ברוטב טריאקי עם שומשום קלוי

מאפה השף במילוי ירקות  /תפו"א (בתוספת  & 10למנה)

שניצל  /שניצלונים

שעועית ירוקה ברוטב עגבניות

שוקיים עוף בפסטו  /בגריל  /בשום ודבש  /טריאקי

במיה ברוטב עגבניות

רצועות בקר  /עוף מוקפץ עם ירקות

פילה מושט
ברוטב לימוני וכוסברה  /מזרחי  /חריימה  /מטוגן (בתוספת  & 15למנה)

דג נסיכה
ברוטב חריימה (בתוספת  & 15למנה)

פילה סלמון

תוספת עבור מנה עיקרית  & 20 -למנה
תוספת עבור לחמניות  & 3 -למנה
תוספת עבור שתיה קלה  & 4 -למנה
תוספת עבור קינוחים  /מגוון עוגות  & 10 -למנה

סלטים

תוספת דמי משלוח  -בהתאם למיקום

( 6לבחירה)

תוספת ציוד להגשת בופה כולל צוות הגשה ופינוי  & 70 -למנה
(מינימום  30סועדים ,מעל ל 100-סועדים  & 50 -למנה)

סלט ירקות עגבנייה ,מלפפון ופטרוזיליה

פלפלים ירוקים חריפים מטוגנים

סלט ירדן רצועות סלק חי בתחמיץ עם אגוזי מלך
ונענע

פירה חצילים על האש במיונז
חציל במיונז אפוי

סלט סלק רצועות מבושל

חציל פרוס בתחמיץ

סלט קולסלאו כרוב לבן עם גזר במיונז

זעלוק פירה חצילים פלפלים קלויים בתחמיץ
בתיבול פיקנטי

סלט גזר בנוסח מרוקאי

סלט מיונז רוסי גזר ,תפו"א ,ביצים ,אפונה ,מלפפון חמוץ
ומיונז

סלט גזר חריף חי בלימון
סלט כרוב אדום בתחמיץ
סלט כרוב אדום במיונז
סלט כרוב לבן בתחמיץ
סלט כרוב סיני
סלט פלפלים מגוון גמבות קלויות בתחמיץ שום
ותבלינים

תפו"א כפרי
סלט מטבוחה בנוסח מרוקאי
חומוס
טחינה
סחוג ביתי

תוספת ציוד עריכה (כולל הכל)  & 50 -למנה
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