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  פתיחים: 

 כמות יח'  מחיר  תיאור  #

  10-ל מגש ₪   129 מגש קרואסון ביס ממולא בגבינות וירקות  1

 סועדים סועדים 
  10-מגש ל ₪   145 מגש פריקסה, כריך טוניסאי מלא בכל טוב , עבודת יד  2

 סועדים 
  10-מגש ל ₪   155 לחמניות בריוש ממולאות בעיג'ה וירקות על גבינת שמנת   3

 סועדים 
מאפה פריך משגע במילוי בטטה צלויה, גבינת פטה, ממרח פלפלים קלויים ועשבי   4

 תיבול 

 יחידות  25 ₪   135

 מנות  16-כ   ₪  135 מבחר קישים גדולים במגוון ירקות וגבינות  5

 יחידות  20 ₪   159 בסלמון מעושן, גבינת שמנת, שמיר, בצל ירוק וצנונית פחזניות ממולאות  6

 ליחידה  ₪   35 ממרחים מפנקים 3פוקאצ'ות עם  7

 יח' 20 ₪   135 פאני פורי במילוי קרם אבוקדו, אפרסמון, עשבי תיבול וצ'ילי  8

 יח' 20 ₪   165 במילוי סביצ'ה דג ים, בצל , כוסברה, צ'ילי ולימון  פאני פורי 9

 ₪ 95 גלילות חציל בלאבנה   10

 

 סועדים  15-כ

 סועדים  15-כ ₪   175 "סושי" טורטיות במילויים שונים 11

 סועדים  10-כ ₪   135 לביבות סלק במילוי גבינת עיזים מוגש עם צזיקי   12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סלטים:

 

 

 

 

 

 

  

 כמות יח'  מחיר  תיאור  #

 מגוון חסות טריות, עלי רוקט,  צנוניות, בצל סגול, פרי העונה  -סלט ירוק   13

 ומיקס גרעינים ואגוזים  

 סועדים  15-כ ₪   145

מלפפון, עגבנייה, פלפל אדום, בצל סגול, זיתי קלמטה, גבינת פטה כבשים   - סלט יווני   14

 וזעתר 

 סועדים  15-כ ₪   175

 סועדים  15-כ ₪   165 סלק, תפוחי פינק ליידי, עשבי תיבול ואגוזים  -שמשון  סלט  15

  ₪   215 ירקות טריים מהשוק עם מטבלים   -פלטת שוק  16

 סועדים  25-כ ₪   245 ירקות קלויים בטאבון מתובלים בשמן זית ועשבים שנותנים טעם!  -אנטיפסטי   17
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 סועדים  15-כ ₪   160 עשיר בעשבי תיבול, חמוציות ושקדים - סלט טאבולה 18

גבינת מוצרלה , עגבניות טריות, שרי צבעוני, בזיליקום, נענע, פלפל חריף    -  סלט פטוש 19

 ובאגט קלוי בשמן זית ושום 

 סועדים  20-כ ₪   160

מיקס של חסות פריכות, פילה הדרים ורוקט, תערובת גרעיני חמניה    -ירוק עם הדרים 20

 ודלעת בויניגרט אשכולית אדומה 

 סועדים  15 -כ ₪   160

 סועדים  10-כ ₪   175 חיטה וירקות קלויים בסויה וסילאן  21

 סועדים  10-כ ₪   175 סלט עדשים שחורות חמצמץ עם עשבי תיבול ובטטה צלוייה  22

אגוזים   ,סלקים צלויים, אגסים, מיקס חסות ונבטים, גבינה כחולה  -סיפור של חורף 23

 ונענע 

 סועדים  10-כ ₪   185

 מרקים:

 ₪   80 ליטר   1 כתומים, פסטו בזיליקום ופקאן מרק  24

 ₪   80 ליטר   1 הענק הירוק, קרם אפונה וכוסברה טרייה עם קרוטונים פריכים  25

 ₪   90 ליטר   1 קרם עדשים וכמהין עם ירקות שורש ויין לבן  26

 

 :ופסטות   לזניות  דגים, 

 כמות / יח'  מחיר  תיאור  #

 סועדים  15-כ ₪ 360 פיסטוקים עשבי תיבול ולימון סלמון שלם בתנור עם   27

  (קציצות תערובת דגי ים מתובלות,  ברוטב עגבניות ואריסה )הכי טעים לנגב עם לחם 28

 חם...( 

 סועדים  15 -כ ₪   360

 סועדים  15-כ ₪   380 קבבוני מוסר ים עם טחינה ולימון כבוש  29

פטריות,   30 לבחירה:  תוספות  במבחר  וגבינות  בשמל   / עגבניות  ברוטב  פסטה   עלי 

 זיתי קלמטה, חציל קלוי , ברוקולי , בטטה 

 סועדים  12-כ ₪   225

פסטו  31 זית  שמן   / פטריות  שמנת   / ועגבניות  שמנת   / עגבניות  ברוטב  פנה  פסטה 

קלוי ועגבניות שרי צלויות   צנוברים וצ'ילי / חצילים שמן זית עגבניות מיובשות פלפל  

 סוגי רטבים  (  2)ניתן לבחור 

 סועדים  15-כ ₪   175
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 סועדים  10-כ ₪   175 פסטה עם ברוקולי, אפונת שלג) בעונה( תרד ושקדים מקורמלים  -פוזילי ורדה 32

 סועדים  10-כ ₪   175 בחמאה, פרמז'ן, אפונה ועירית  -טורטליני סלק  33

 סועדים  10 -כ ₪   175 פלפלים, יין לבן בטטה וצ'ילי בחמאת   -ניוקי כתום 34

 סועדים  5 -כ ₪   95 ממולאים פרסיים של השמחות  35

 סועדים  5 -כ ₪   95 עלי גפן במילוי אורז מלא, שזיפים, תמרים ורוטב מיץ רימונים 36

 סועדים  5-כ ₪   95 בצלים ממולאים בחיטה, צנוברים, עשבי תיבול וסילאן תמרים עם יין אדום  37

 ועכשיו לקינוח:

 כמות / יח'  מחיר  תיאור  #

 סועדים  20-כ ₪   90 פלטה של בראוניז עסיסי ומפנק  1

 סועדים  20-כ ₪   170 טארלט ביס מרנג למון  2

 סועדים  20-כ ₪   170 שוט מלבי  3

 סועדים  20-כ ₪   195 פחזניות קראמבל במילוי פטיסייאר פיסטוק עם שברי פיסטוקים קלויים 4

 סועדים  20-כ ₪   185 ביס שוקולד קרמל ואגוזי לוז  5

 סועדים  20-כ ₪   175 קדאיף קציפת גבינה ומנגו  6

 סועדים  15-כ ₪   165 טריקולד שלושה מוסים מפנקים בעוגה אחת  7

 אינגליש קייק  ₪   38 בחושות: קינמון, גזר, בננה פקאן, שיש, תפוחים עוגות  8

 אינגליש קייק  ₪   45 בריוש במילוי שוקולד / אגוזים וקינמון / קינדר  9

 סועדים  20-כ ₪   185 פרח ריבה , מגולגלות תמרים , פיסטוק לימון , אלפחורס  -צלחת עוגיות של השמחות   10

 

 ₪  10תוספת כלים חד פעמיים לסועד  *

 אשמח לעמוד לשירותך,

 מאחלת לכם המון מזל טוב ואירוע מוצלח! 

   054.657.3373 רינת: 

 


