ביסטרו

Bistro

תפריט אירועי מדשאה
( 06-056איש/ה)
הארועים בביסטרו ייחודיים באווירה האינטימית והשירות האישי ובאוכל האישי והמדוייק שלנו.
המנות הראשונות מוגשות לשולחן בזמן ההגעה.
מטעם היותנו פתוחים בשבת איננו כשרים .כל מוצרינו ממקור כשר ובמטבחינו לא מערבבים בשר וחלב.
המטבח אינו בטוח לחולי צליאק .אך יש ברשותנו מנות ללא גלוטן ולחם ללא גלוטן.
טקסים וברכות מומלץ לערוך לאחר המנות הראשונות ולפני העיקריות.

בר ארועים  :בתוספת  ₪ 05לסועד
בירה מהחבית עלמה (לאגר כהה) וספאטן לאגר בהירה -
יינות יקב בר מאור מבינימינה –
 2קערות קוקטיילים לפי תיאום משותף
שתיה מוגשת לשולחנות ( ללא תוספת)
לימונדה גלילית ,תה קר תוצרת עצמית ,מיץ תפוזים ,תפוחי עץ ועוד על השולחנות .

מוסיקה
ניתן לתאם עמנו הרכב מוסיקה חיה בתשלום

מנות ראשונות:
מוגשות לשולחן מיד עם הגעתכם
קרפציו

בקר -

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

חציל נעים או קרפצ'יו
טאפס הבית

מגוון מטבלים ומטעמי הביסטרו

חומוס מעדשים
קרפצ'יו סלק

חציל– חציל בלאדי על הגריל טחינה חמוצה ,סלסת עגבניות ופסטו עשבים

אדומות -ממרח מעדשים אדומות וטחינה ,מוגש עם טחינה מלאה ,מחמצים וירקות

– סלק מבושל שקדים ולימון על עם בלסמי מצומצם

פוקצ'ה פסטו שמן זית ועגבניות

– עם עגבניות שמן זית זיתים ומלח אטלאנטי

מנות עיקריות
מוגשות מארבע עמדות הגשה בשיטת הבופה

ראגו פטריות -

פטריות פורטבלה ושמפיניון מוקפצות עם שום קונפי ובצל מטוגן ,

פסטה פסטו פטריות

פסטה טרייה עם פטריות פורטבלו ושמפיניון ,יין ,פסטו ,שום קונפי ,ופרמזן

–

שיפודי אנטריקוט ארגנטינאי
צלעות מקוצבות מהמעשנה-
פילה סלמון
סמוקי

מעושן-

חצי עוף בעישון חם איטי,

נקניקיות נוסח פראג
קורנדביף הביסטרו

עראייס טלה

–

סופלאקי פרגיות-

נקניקיות עגל מעושנות צרובות על הפלנצ'ה .כרוב מושחם

–

בשר כבוש ומבושל פרוס לרצועות בזיגוג חרדל דבש

–

חזה עוף במרינדה על
עראייס

בעישון חם ובישול לילה סו-וויד
פילה סלמון ברוטב לימון כבוש בעישון חם .

קוריצה –

סלמון –

מיושן -עם שרי ובצל צלויים

הגריל-

חזה עוף במרינדת דבש סילאן לימון ושום צלוי על הגריל

עראייס עם סלמון טחון ,עגבניות ובצל צלויים,
פיתות במילוי בשר בקר וטלה עם בצל ,ראס אלחנות צלויות
פרגיות צלויות בגריל על מצע מנגולד חוביזה ובצל ברוטב לימון מוגש על לאפה בזגזוג טחינה

לצד המנות העיקריות מוגשות בכל עמדה תוספת (אנו נתאים ביחד):
אורז צח או אורז מדגסקר עם שקדים וחמוציות,
תפו"א אפוי או פוטטוס,
שעועית ירוקה בסומסום וטריאקי
אנטיפסטי
אל השולחן יוגש סלט ירוק וסלט ירקות צח.

תפריט ילדים
בזמן הגשת הראשונות לוקחות המלצריות הזמנת מנות ילדים מהתפריט
שניצלונים-
מוגשים עם צ'יפס קטשופ ומיונז הכל אמיתי ומוכן במקום.
פסטה –
פסטה ברוטב רוזה
המבורגר –
 006גרם בשר איכותי עם צ'יפס ליד

קינוחים
לאחר פינוי המנות העיקריות אנו מגישים תה ,קפה ,פלטת פירות ופלטת קינוחים אל כל שולחן

מחירון 2620
המחיר כולל מע"מ ואינו כולל שירות
מחיר אמצע שבוע

מחיר סוף שבוע

₪ 085

₪ 206

