
 

  

 

 ליבת חציל בליווי טחינה 

 פרוסות חציל בתחמיץ  

 מטבוחה מרוקאית ביתית 

 חומוס הבית 

 פלפל חריף מטוגן 

 סלט פלפלים קלויים 

 גרגירי חומוס חמים בכמון ולימון 

 מלפפון ירוק בשמיר 

 כרוב וגזר במיונז -קולסלאו 

 ושקדים כרוב לבן עם חמוציות 

 בתחמיץ כרוב לבן עם גמבות 

 משוםכרוב סגול בשו 

 שבבי גזר עם חריף וכוסברה 

  בתיבול עדיןגזר חי 

  גזר מרוקאי מבושל 

  (קולרבי ופלפלים, גזר)חמוצי הבית 

 סלט עגבניות עם פלפל חריף סלרי שום ושמן זית 

 סלט ירקות ישראלי 

 סלט טבולה 

  סלט וולדורף 

 סלק חי וירקות שורש 

 סלק בתחמיץ 

 בטטה בסילאן עם שומשום ושקדים 

 מוציותסלט ירוק עם ח 

 

 

 :דגים

 פילה מושט בנוסח אגדיר על מצע גרגירי חומוס 

 פילה מושט בעשבי תיבול ושמן זית בליווי ירק 

 פילה מושט בפסטו 

 :בשרי

 רול פילו במילוי עוף טחון לצד צימוקים וגזר מתוק במייפל 

 ילי'מאפה פילו בשרי פיקנטי על מצע עלי רוקט וצ 

  מעורב ישראלי על מצע פירה 

 ילוי מוקפץ בשרי בסגנון סיניבמ טורטיה 

  

  מבחר סלטים 7 לבחירה  

  מנה ראשונה 3 לבחירה  



 

  

 
 אורז לבן עם צימוקים ושקדים 

 אורז סיני עם פטריות ובצל 

 אורז עם גזר ובצל 

 קוסקוס עם מרק 

 א ובטטה אפויים בתנור בעשבי תיבול"תפו 

 א בשמן זית ורוזמרין"תפו 

 א סירות ברוטב שום ודבש"תפו 

 זיתים ופטריות בנוסח ספרדי 

 לקט ירקות צבעוניים בגריל -אנטיפסטי 

 לקט ירקות מוקפץ 

 שעועית ירוקה מוקפצת בשומשום ושקדים 

 סלט חסה עשירה עם בטטה צרובה ופלפלים קלויים 

 

 

 צלי בקר ברוטב פטריות 

 פרוסות עגל ברוטב יין ושזיפים 

 בשר אסאדו במרינדת השף בניחוח שום ודבש 

  בגרילבתיבול הבית צלוי סטייק פרגית 

 טייק פרגית מתקתק בסגנון סיניס 

 דואט פרגית בליווי קבב 

 עוף ספרדי צלוי בעשבי תיבול ושום 

 עוף ממולא באורז וצימוקים 

 דואט חזה עוף בליווי שיפוד קבב 

 חזה עוף במילוי בשר טחון מוקפץ בבצל ופטריות -קורדובלו 

 

  

 עוגת שוקולד בליווי גלידת וניל 

 פאי תפוחים בליווי גלידת וניל 

 ע חם"טרודל תפוש 

  (פרות יער/ לוטוס / אוראו )עוגת מוס במגוון טעמים 

 

 

 מיץ תפוזים ומים, סודה (כולל דיאט)ספרייט , קוקה קולה, בירה שחורה :שתיה קלה ומוגזת הכוללת

 מבחר לחמי הבית

 מפות ומפיות לבחירה בשלל צבעים

  תוספות      4 לבחירה   

  מנה עיקרית  3 לבחירה  

  על חשבון הבית        

  קינוח הבית    2 לבחירה  


