תפריט ישיבה בשירות עצמי
וטייק אווי
משהו קטן להתחלה
הכי משתלם :טאפס מנות ראשונות זוגי

מגוון המנות הראשונות ועוד (ללא קרפצ'יו) בליווי לחם הבית

₪ 66

סלט חציל נעים

על סלסת עגבניות ,שום  ,פטרוזילה ,פסטו טחינה וצנוברים

₪ 18

סלק על לבנה

סלט סלק מבושל עם אורגנו ואגוזי מלך על מצע לאבנה ושמן זית

₪ 16

חומוס מעדשים כתומות
סלט פלפל קלוי

ממרח מעדשים וטחינה עם טחינה גולמית

₪ 16

כבוש עם שום  ,שמן זית  ,בלסמי

₪ 14

על מצע יוגורט עיזים

₪ 16

אנטיפסטי קולורבי וסלרי

סלסלת לחם ₪ 10

קרפצ'יו הביסטרו

 -שמן זית ,צלפים ,חומץ בלסמי ,מלח אטלנטי ,רוקט .פרמזן בצד

₪ 46

סלטים רבותי ,סלטים!
סלט מיקונוס

עגבניה ,מלפפון ,בצל אדום ,זית יווני ,צנונית ,בולגרית שמן זית ולימון,

סלט ירוק של הגליל

חסה ,רוקט ,שרי ,חמוציות ,גרנולה מלוחה ,גבינה כחולה ,פרי מקורמל ,וינגרט

₪ 46
₪ 46

ניתן לקבל את הסלטים טבעוניים בהחלפת הגבינות בלקט גרעינים ואגוזים קלויים

עיקריות צמחוני וטבעוני
ראגו פטריות

טבעוני פטריות פורטבלה ,ושמפיניון צלויות עם בצל מטוגן ושום קונפי ומוגשות עם אורז

המבורגר טבעוני מעושן
עראייס חריימה -
פילה סלמון

אפונה ,שעועית ,עדשים ,אגוזים ,סלק ,אורז ,פטריות ,בצל מטוגן ועוד ועוד

₪ 56

תערובת דגים טחונים עם ירק עסיסי במיני פיתה ,לצד סלט עגבניות ,יוגורט עיזים ,ועריסה

₪ 62

מעושן -במרינדת לימון ורוזמרין לצד כרוב מאודה בחרדל דיז'ון ואורז

לזניה של הגליל

₪ 65

לזניה חצילים או תרד ,ועשבי תיבול עם שמנת ועגבניות .גבינת מנצ'גו מוקרמת

₪ 65
₪ 58

תפריט ישיבה בשירות עצמי
וטייק אווי
עיקריות בשרי
חצי עוף

מעושן -

צלעות עגל

₪ 66

מוגש עם פוטטוס לצד איולי שום ומחמצים תוצרת בית

מעושנות –  300גם ללא עצם ,מוגשות עם פוטטוס וסלט

נקניקיות מעושנות נוסח פראג-
מניפת קורנדביף הביסטרו -
עראייס טלה -

₪ 85

לצד כרוב מאודה ופוטטוס מוגש עם חרדל ושום קונפי

 220גרם בריסקט עגל מבושל לאחר כבישה ,עם חרדל דבש ופוטטוס

עם בצל מטוגן בפיתה'לה .צלוי ואפוי עם טחינה ,פלפל חריף ,וסלט עגבניות

המבורגר עגל  220גרם

מ וגש עם :צ'יפס או פוטטוס וירקות בצד :חסה ,עגבנייה ,בצל ומלפפון חמוץ.
תוספות :בצל מטוגן  /ביצת עין  /פטריות  ₪ 5קורנדביף ₪ 10

מנות ילדים

₪ 46

המבורגר

עגל  -עם צ'יפס עבודת יד ומקלוני ירקות בצד

שניצלוני

עוף -מעשה ידנו עם צ'יפס עבודת יד ומקלוני ירקות בצד

פסטה פנה

 -עגבניות שמנת או רוזה ,עם פרמזן מקלוני ירקות בצד7וו

קינוחים
קופסאת מגוון מיני קינוחים

₪ 38

צנצנת נוצ'לטו טבעוני

₪ 24

צנצנת גבינה תות

₪ 24

צנצנת גבינה אוראו

₪ 24

צנצנת גבינה פרורים

₪ 24

סופלה אלפרדו

₪ 28

קרם ברולה

₪ 28

₪ 66
₪ 75
₪ 55
₪ 55

