תפריט
אירועים

מנות ראשונות
כבד קצוץ
בצק פילו ממולא כבד עוף עם בצל מטוגן  /חתיכות עוף /
ירקות (צמחוני)
קציצות גפילטעפיש
פילה אמנון ברוטב פסטו  /חריימה
פילה סלומון בעשבי תיבול  /צרוב על הגריל
נסיכת הנילוס ברוטב ירקות
בלינצ'ס פטריות  /תפו"א
כרוב ממולא בשר  /ירקות
ארטישוק ממולא בשר
מאפה בצק עלים ממולא ברוקולי  /פטריות  /טונה
פטריות ממולאות בעשבי תיבול
פטריות מטוגנות בפירורי לחם
כדורי ריזוטו
רביולי בטטה ברוטב פסטו /שמנת צמחית  /עגבניות
ניוקי ממולא עגבניות מיובשות ברוטב פסטו  /שמנת
צמחי  /עגבניות

מנות עיקריות
פרגיות על האש
פילה עוף ברוטב שזיפים  /צ'ילי  /טריאקי
אסדו פרוס ברוטב צ'ימצ'ורי  /אסדו שלם (פריסה במקום)
צלי בקר ברוטב פטריות
לשון בקר ברוטב פטריות
דואט צלי ולשון ברוטב פטריות
כרעיים  /שוקיים – בגריל  /רוטב דבש ויין /פירות יבשים
שניצל עוף ממולא פטריות ובצל מטוגן מצופה בפירורי
לחם
שיפודי פרגיות – על האש  /רוטב צ'ילי
כדורי פרגיות ברוטב צ'ילי
עוף סיני מוקפץ עם פטריות  /פלפלים  /חמוץ מתוק
כבד עוף בריבת בצל
עגל סיני מוקפץ
שניצלונים
פרגית ממולא אורז – בפורמט אישי

תוספות
אורז לבן עם טנזיה (פירות יבשים  ,שקדים ,אגוזים
ברוטב דבש וקינמון)
ניוקי ברוטב שמנת צמחי  /רוטב עגבניות  /עשבי תיבול
תפו"א זעיר עם קליפה וכוסברה
סירות תפו"א בעשבי תיבול
דואט תפו"א ובטטה בשמן זית ועשבי תיבול
פסטה ברוטב שמנת צמחי  /עגבניות  /עשבי תיבול
אנטי פסטי ( מבחר ירקות קלויים עם שמן זית ועשבי
תיבול)
שעועית שלמה מוקפצת באגוזים ובזיליקום
ברוקולי צלוי בשמן זית  /איולי
כרובית צלויה
כרוב מאודה בשזיפים
ירקות מוקפצים – סיני

סלטים
חומוס עם שמן זית  ,פפריקה ,גרגירי חומוס
פטרוזיליה כוסברה נענע ושקדים קלויים עם שמן זית ולימון
חסה ועלי ביבי עם אגוזים קרוטונים ברוטב ויניגרט
טבולה – בורגול עגבנייה מלפפון פטרוזיליה נענע לימון ושמן זית
זוקיני ברוטב בלסמי  /נענע
כרוב לבן – ברוטב סויה שומשום ושקדים קלויים
כרוב וגזר
כרוב וגזר עם מיונז
כרוב לבן
פלפל קלוי בתחמיץ
שרי עם פסטו וצנוברים
סלרי ארטישוק אננס בזיליקום עם אגוזים וצימוקים
מטבוחה
טורקי
טחינה
כרובית בתחמיץ
פטריות שמפיניון טרי ברוטב שמנת צמחי
סיני (צנון וגזר חמוץ מתוק)
ביצים
חמוצים ביתיים
חציל קלוי טבעי
פרוסות חציל בחומץ  /רוטב עגבניות
חציל קלוי שלם עם טחינה וסילאן
חציל בטעם כבד
סלק אדום
מלפפון עם שמיר
תפו"א
טונה
גזר חי
בטטה ועדשים שחורות

קינוחים
סלט פירות העונה
שטרודל תפוחים  +גלידת וניל
עוגת שוקולד חמה  +גלידת וניל
פטיפורים
בר וינאי – בתוספת תשלום
וופל בלגי  +גלידה

בר פתיחה
חם:
יקיטורי פרגיות
דים סאם
קבבונים במילוי טחינה
מיני צוריסוס
כרובית מטוגנת
מיני פילו במילוי פטריות
מיני פילו במילוי פרגית
יקיטורי נסיכה בציפוי שקדים
יקיטורי סלמון בשומשום
פטריות בציפוי קצח
קר:
מיני טורטיות -במבחר טעמים
 סושי – במבחר טעמיםפחזניות ביס במילוי כבד קצוץ
פחזניות ביס במילוי מוס סלמון

