תפריט הגשה
בית לאירועים

משקאות

נשנושי בר

משקאות שונים בבקבוקים אישיים

ירקות חתוכים בפלחים עם מטבלים
זיתים מיוחדים
בוטנים קלויים
מבחר מלוחים

)מבית קוקה קולה(

יין אדום/יין לבן
בירה

סלטים
פטריות שמפיניון
עם שרי ,שמן זית וזעתר

קישואים מוקפצים
עם ריחן ושמן זית חצילים קלויים במיונית

כרוב סיני

סלט טרופי
אפרסמונים עם אגוזי מלך )בעונה(

פסטה מסולסלת
ברוטב איטלקי

נלסון

עם גרעיני חמניה ורוטב סויה

פלחי ביצים עם מלפפונים במיונית

עם טחינה בצד סלט כתום סלט כתום

חצילים קלויים במיונית
קוביות תפו"א

חציל שלם על האש
חצילים טבעי

עם שבבי טונה

בירקות חמוצים וגמבה

סלט כתום

עגבניות טריות בבישול איטי

רצועות גזר עם פלפל קלוי ולימון

סלט מזרחי

וולדרוף

קוביות עגבניות

תפוחי עץ ,אננס ,סלרי ואגוזי מלך

ברוטב שמן זית ושום פלפל חריף מקולף עם שום

חצילים אורינטל

כרוב מוקפץ בשומשום
סלט ירוק

עם גמבה

לקט עשבי תיבול עם קשיו ,פיסטוק וצנובר

עגבניות מיובשות
עם ריחן ועירית טחינה ירוקה

סלט הוואי
רצועות חזה עוף עם מלון ותפוזים

חמוצים מקורי ביתי
חומוס עם שמן זית
טחינה ירוקה
סלט עלי בייבי

מנה ראשונה
פילה אמנון

רול סיגר

עם רוטב פיקנטי

ממולא מוח

דג אמנון שלום מטוגן
פילה דג סלמון נורבגי

בתוספת מחיר

עם עשבי תיבול ושמן זית

דג איכותי פיקנטי בתנור
כבדי עוף
ברוטב יין על טוסט צרפתי

מעטפת בצק פילו
עם נתחי עוף ,פטריות ועגל

וולינגטון

דג דניס שלם
מטוגן/אפוי בתנור עם עשבי תיבול

פילה דניס
על מצע עם רוטב לימון מיוחד

מוח חריף בתנור
שקדי עגל ברוטב פיקנטי
כבד אווז

חזה עוף בבצק עלים

קרואסון
ממולא אנטריקוט עם צנובר

מנה עיקרית

תוספות

עם גרגירי חרדל ורוטב רימונים

אורז עם שקדים וצימוקים
אורז צהוב

אנטריקוט בתנור
סטייק פרגיות

עם גרגירי חומוס

בתנור או בגריל

אורז עם בצל מטוגן

קציצות קבב טלה

בליווי שזיפים ותאנים

בתנור או בגריל

תפו"א עם קליפה

שיפודי אנטריקוט

בליווי שמן זית ורוזמרין

בתנור או בגריל

תפו"א אפויים בתנור
תפו"א שלם בנייר כסף
קוסקוס עם ירקות
אטריות )לינטריה(
פטוצ'יני

שוק עוף ממולא
עם בשר ,צנובר ואגוזים

קדירת כבש בתנור
עוף בקרמל
עם שזיפים ואננס

עם נתחי עוף ועלי דפנה

תבשיל פטריות עם בצל
טנזיה
תבשיל פירות יבשים

נודלס סיני
עם ירקות מוקפצים

קינוחים
פאי תפוח עץ
מיני סברינה
סופלה שוקולד

בר קפה ואספרסו בר יעמוד לרשותכם

לחמים
פוקצ'ות חמות למרכז שולחן

