תפריט

יונתן

כשר למהדרין

קבלת פנים
מלצרים מסתובבים
טורטיות -מגולגלות במילויים שונים
פטה ירקות על ברוסקטה בליווי ירקות
רול בצק פילס ברוטב פסטו ,פיצה ,פלפלים ,חצילים...
							
קבבונים בטחינה
כנפיים במגוון רטבים
שיפודי ירקות בגריל
פטריות ממולאות
ירקות בטמפורה

עמדות הגשה
בר פוקאצ'ות -פוקצ'ות אפויות במקום ברוטב בשר  /פסטו  /סלסה  /זעתר ושומשום
בר חומוס  -ממרח חומוס בליווי גרגירים ,טחינה ,חצילים ,סלט ירקות ערבי
בר מרוקאי  -תבשיל ירקות מסורתי על מצע קוסקוס
בר אנטי פסטי  -מבחר ירקות קלויים בשום ושמן זית
בר סיני -נתחי חזה עוף וירקות מוקפצים ברוטב חמוץ מתוק
בר תייאלנדי  -נתחי בשר נודלס וירקות מוקפצים
בר קארווינג  -נתחי בשר מעושנים בעשבי תיבול *
בר מזרחי  -מעורב ירושלמי בפיתה בליווי טחינה *
השיפודיה  -שיפודי עוף  /שיפודי בשר  /שיפודי נקניקיות *
בר מרק בחורף  -ירקות ,בצל ,כתום ,אפונה
בר פירות בקיץ  -פלטות מעוצבות מפירות העונה
שתייה קלה ומוגזת .פונץ' חם /סיידר קר

* בתוספת תשלום
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סלטים

כשר למהדרין

חומוס  -בתוספת טחינה  /טחינה ירוקה  /גרגירים  /פטריות מתובלות*  /בשר*
סלט ירקות  -קוביות מלפפונים עגבניות פלפלים בלימון ונענע
גזר מרוקאי  -טבעות גזר מבושלות כמיטב המסורת המרוקאית
גזר מתוק  -גזר מגורד תפוז אננס וצימוקים
גזר פסטיה  -רצועות גזר בלימון שום פטרוזליה ושמן זית
טבולה  -בורגול לבנוני וירקות טריים
סירות חציל  -חציל על האש ברוטב טחינה
חציל מזרחי  -קוביות חצילים מטוגנים ברוטב פלפלים בצל ושום
			
חציל רומני  -חציל קלוי על האש בתוספת גמבה שום ופטרוזיליה
עגבניות שרי במרינדת פסטו/בלסמי
טריו פלפלים  -פלפלים בצבעים קלויים בשום שמן זית ושומשום
כרוב אדום בסילאן ושקדים
כרוב לבן בלימון פטרוזיליה שום ושמן זית
כרוב לבן חמוץ מתוק בתוספת בוטנים
סלק מזרחי  -פרוסות סלק מבושל בתיבול מזרחי אותנטי
סלק חמוץ מתוק  -סלק מגורד בתוספת צימוקים
מלפפון בשמיר ובצל
פטריות מוקפצות עם בצל שום ופלפלים בצבעים
סלט כתום -קוביות דלעת בצי'לי
חמוצי הבית -מבחר ירקות העונה בכבישה ביתית
סלט ירוק -מיקס עלים ירוקים ברטבים שונים
מיקס עלי בייבי בתוספת פינוקים*

מנה ראשונה
שיפודי נסיכה בבצק בירה ברוטב טריאקי
נסיכה מזרחי ברוטב פיקנטי עם ירקות ושום
דג סול מטוגן בתוספת פרוסות לימון
דג סול ממולא אפוי בציפוי פרורי לחם
פילה אמנון (מושט) בצ'ימיצ'ורי
נתח אמנון (מושט) בירקות וגרגירי חומוס
גלילת חציל ממולא בשר  /ירקות ברוטב עסיסי
מעורב ירושלמי על מצע פירה  /קוסקוס  /בורגול
שקי פילו במילוי בשר  /נתחי עוף
סלסלת פילה במילוי ירקות
בלינצ'ס במילוי תפו"א ברוטב פטריות
פילה סלמון בעשבי תיבול ונגיעות סילאן*
דואט מושט סלמון -בצ'ימיצ'ורי*
* בתוספת תשלום
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תוספות חמות
תפו"א פריזיאן בעשבי טיבול
תפו"א פום אנה בשום ופפריקה
דואט תפו"א עם בטטה ברוזמרין ושום
אורז אשפלו
אורז בירקות
אורז מג'דרה
אורז בצימוקים ושקדים
תבשיל ירקות על מצע קוסקוס
שעועית ירוקה ועגבניות שרי
שעועית סינית בסויה ושומשום
צימעס גזר באננס וצימוקים
ירקות סיניים
אנטי פסטי חם
קישואים בשמיר

כשר למהדרין

מנות עיקריות
עוף ממולא באורז ופירות מיובשים
חזה עוף עסיסי ממולא בפסטו
סטייק פרגית על האש בעשבי תיבול
נתח פרגית ברוטב ברביקיו
שיפודי פרגית בשום ודבש
פילה בקר באסתרזי יין ועלי דפנה
נתח בקר בשזיפים שום ונגיעות סילאן
רצועות סטייק בשום ודבש
סטייק אנטריקוט מיושן*
דואט סטייק אנטריקוט ופרגית*
כרעי עוף באורגנו עגבניות ושמן זית
חדש! טייג'ין -מבחר סוגי בשרים מוגש למרכז שולחן בכלי מחומם*

מנות אחרונות
עוגת שוקולד חמה בליווי רוטב שוקולד
שטרודל תפוחי עץ
גלידות סורבה במבחר טעמים
גלילוני וופל ממולא בגלידה
מבחר עוגות מוס שלל טעמים
סלט מפירות העונה (בקיץ)

* בתוספת תשלום

בר ניתן לקבל
מתו
בתוס קים עשיר
פת תשלום
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פרטים:
שם:
אירוע:
תאריך:
מקום:

טלפון:
נייד:
מס מנות:
שעת קבלת פנים:

צבע מפות:
צבע מפיות:
מרכז שולחן:

נא לשלוח לפקס02-9975595 :
או למיילtapbdv@gmail.com :
כשר למהדרין

לפרטים נוספים :אביבה 052-6670816 :אלי052-6670826 :
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