תפריט כסף SILVER
מבחר עשיר של סלטים ומנות פתיחה
טחינה ביתית
סלק בעש בי תיבול
כרוב לבן אסיאתי
פלפל חריף מטוגן
טבולה גלילית
איקרה
גזר מרוקאי
זיתים מתובלים
מוסקה צמחונית
כרובית ברוטב קיסר
חציל מטוגן בפ רורי לחם
קרם פלפלים וחצילים
כרובית מטוגנת בפרורי לחם
סלסלת עגבניות פיקנטי
ציזיקי

הסלטים מגיעים למרכז השולחן בליווי פוקצ ' ה בשמן זית ועשבי
בתנור אבן
סלט ירוק ; תערובת חסות עגבניות בצל סגול ופלפלים ברוטב
וויניגרט הדרים
קונפי שום ו עשבי תיבול

עיקריות
בורי
חריימה
מושט
פילה מושט פרוס מטוגן
סלמון
חזה עוף במרינדה
ברבוניה מטוגן
שרימפס  :בגריל  /בטיגון  /במגוון רטבים
מולים
קלמארי  :מטוגן  /בגריל
סטייק פרגית במרינדה
פסטה ברטבים שונים

תוספות למרכז השולחן
תפוחי אדמה אפוי בתנור
פירה

שתיה קלה
תפוזים  /לימונדה  /סודה ומים חופשי

שתיה חמה לסועד ומבחר קינוחי הבית
* תוספת בירה  /יין  23ש " ח לאדם
* תוספת משקאות מ וגזים  01ש " ח לאדם ( בקבוקים אישיים )
* לא כולל  01%מינימום שירות

 180ש"ח לאדם
 ₪ 09מנת ילדים

תפריט זהב GOLD
מבחר עשיר של מנות פתיחה
טחינה ביתית
סלק בעשבי תיבול
כרוב לבן אסיאתי
פלפל חריף מטוגן
טבולה גלילית
איקרה
גזר מרוקאי
זיתים מתובלים
מוסקה צמחונית
כרובית ברוטב קיסר
חציל מטוגן בפרורי לחם
קרם פלפלים וחצילים
כרובית מטוגנת בפרורי לחם
סלסלת עגבניות פיקנטי
ציזיקי

הסלטים מגיעים למרכז השולחן בליווי פוקצ ' ה בשמן זית ועשבי
בתנור אבן
סלט ירוק ; תערובת חסות עגבניות בצל סגול ופלפלים ברוטב
וויניגרט הדרים
קונפי שום ועשבי תיבול

עיקריות
ברבוניה
לברק
קוקי סאן ז ' אק
פילה מושט פרוס מטוגן
פלטת פ ירות ים במגוון רטבים
דניס קלמארי מטוגן
שרימפס חמאה ושום
אנטרקוט
יקיטורי עוף  /פרגיות  /סלמון
פסטה ברטבים שונים

תוספות למרכז השולחן
תפוחי אדמה אפוי בתנור
פירה

שתיה קלה
תפוזים  /לימונדה  /סודה ומים חופשי

שתיה חמה לסועד ומבחר קינוחי הבית
* תוספת בירה  /יין  23ש " ח לאדם
* תוספת משקאות מוגזים  01ש " ח לאדם ( בקבוקים אישיים )
* לא כולל  01%מינימום שירות

 ₪ 101לאדם
 ₪ 09מנת ילדים

תפריט פרימיום PREMIUM -
מבחר עשיר של מנות פתיחה
טחינה ביתית
סלק בעשבי תיבול
כרוב לבן אסיאתי
פלפל חריף מטוגן
טבולה גלילית
איקרה
גזר מרוקאי
זית ים מתובלים
מוסקה צמחונית
כרובית ברוטב קיסר
חציל מטוגן בפרורי לחם
קרם פלפלים וחצילים
כרובית מטוגנת בפרורי לחם
סלסלת עגבניות פיקנטי
ציזיקי

הסלטים מגיעים למרכז השולחן בליווי פוקצ ' ה בשמן זית ועשבי
בתנור אבן
סלט ירוק ; תערובת חסות עגבניות בצל סגול ופלפלים ברוטב
וויניגרט הדרים .קונפי שום ועשבי תיבול

הגשה בסגנון תפריט SHRING
 3סוגי פלטות לשולחן

עשיר

פלטת דגים ים מטוגן
ברבוניה
לוקוס
מושט
לברק
פלטת פירות ים מטוגן
שרימפס
קלאמרי
סרטנים
קוקי סאן ז ' אק
פלטת בשרים
אנטרקוט
פרגית
קבב

תוספות למרכז השולחן
תוספות לבחירה 2
תפ וחי אדמה אפוי בתנור
פירה

שתיה קלה
תפוזים  /לימונדה  /סודה ומים חופשי

שתיה חמה לסועד ומבחר קינוחי הבית
* כולל תוספת בירה  /יין
* כולל משקאות מוגזים ( בקבוקים אישיים )
* לא כולל  01%מינימום שירות

 ₪ 191לאדם
 ₪ 099מנת ילדים (כולל בקבוקים אישיים)

