
 עסקיות תפריט

 מחיר העסקית כמחיר העיקרית לבחירה 

 

 מנת לחם הבית ופלטת פתיחים מהמבחר :ארוחה עסקית כוללת 

 סן פלגרינו\מים מינרלים\תפוזים\לימונדה :ושתיה קלה כלולה

 שח בלבד10בירה מהחבית בתוספת  \כוס יין

 שח לבקבוק 89-יינות הבית ב

 (שח 29)המנות הראשונות במחיר מיוחד לעסקית 

 שח בעסקית 29-כל הקינוחים ב

 

 :פתיח לעסקית    

  .קונפי שום מתובל ,לחם מרוקאי ביתי אפוי במקום בשמן זית רוזמרין ומלח גס בליווי איולי חציל

  כבושים לימונים מטבל                         

  סורים זיתים

  ו'ויוז שום ,חריף פלפל

  "ברכה הר" טחינה

  לבנה איקרה
 ירוק הדרים סלט

 

 ראשונות

Starters & chef salad  

  ₪ 29 מדורה א"תפו
 כתית זית שמן | מדורה א"תפו |ורי'ימיצ'צ | פטה קראמבל

  ₪ 29 צלוי סלק
  סחוט לימון | בלסמי רוטב | פטה גבינת | סלק פלחי

 29₪ פחמים חציל

 קריספי וזעתר | עגבנייה לב | בוואריה פונדו | פחמים בארומת קלוי חציל

    ₪ 29 שוק ירקות
   מלח ופלפל שמן בלימון גס חתוכים העונה ירקות

 ₪ 29 איילנד ה'סביצ  
 זית ושמן טרי לימון | קלוי פנקו | צ׳ילי פלפל | סגול בצל ,צנוניות | תיבול עשבי | קצוצים טרי ים דג נתחי

 ₪  29 גבינות סיגר 
 ויוזו בזיליקום איולי |  ופטריות גבינות במילוי ביתי סיגרים זוג

 ₪ 29 טרי ים דג יו'קרפצ 
 כתית זית שמן | יוזו | ירוק בצל | צנוניות | תיבול עשבי | טרי ים דג

  ₪ 29 קפרזה הוט
 .חם גבינות פונדו על קריספי בזיליקום | פריכים קאסטן קרוטוני | באפלו מוצרלה |בפסטו צלויות עגבניות מגוון

  ₪ 39 קיסר סלמון סלט
 מוקפצים ופטריות סגול בצל | צלוי סלמון פילה |  שרי עגבניות | זוקיני | טריים חסה לבבות

   ₪ 29 איטלקי ארטישוק



 .ן'פרמז | קלמטה זיתי | חריף ילי'צ | שום | ירק | זית שמן | מוקפצים ארטישוק לבבות

  ₪ 29 סנטוריני סלט

 מעודנת פטה |קלמטה זיתי | סגול בצל | חממה עגבניות | צבעונים פלפלים | חסה לבבות

  ₪ 29 דגים שווארמה
 צנוניות ילי'צ סלטון |  גולמית טחינה  | תיבול עשבי | מוסר שווארמה  | בגריל טורטייה קריספי

  ₪ 29 פטריות פולנטה
 .כמהין בארומת | EGG קריספי | טימין חמאת | ן'פרמז  | ותרד פטריות ראגו

 

 

 עיקריות

 Vino של האיטלקייה

 68₪ ארטישוק פיצה
 אורגולה | כמהין בניחוח באפלו מוצרלה | ארטישוק לבבות | ועגבניות גבינות שמנת רוטב

 

 58₪ עגבנייה פיצה
 .רוקט ועלי | צלויות שרי עגבניות  | קלמטה זיתי | מוצרלה גבינת | נפוליטנה רוטב

 

  ₪ 68 כמהין טורטליני
  .לימוני כמהין פטריות שמנת בקרם | י'שימג פטריות | טאסוס זיתי | בית תוצרת גבינות טורטליני

 

  ₪  76  ים דג שווארמה אליולי 
  לימונים בארומת | צלוים חצילים| קלמטה זיתי | שום שבבי | טריים עשבים | בית תוצרת טרייה סניוריטה פסטה

  87₪ סלמון רדיאטורי
 .קצוץ גריל וארטישוק | ן'פרמז | פסטו שמנת רוטב | טרייה רדיאטורי פסטה | צלוי סלמון

  54₪ ערמונים ניוקי
 .ירוק ובצל פטריות | עדין שמנת קרם | לוהטים ערמונים | שרופה חמאה |טרי ניוקי

  ₪ 72 גבינות 3 ,פטריות 3

  .ן'פרמז | תרד עלי |י'ושימאג שמפיניון פטריות | כמהין שמנת רוטב | בית תוצרת טרייה פסטה
 

 Vino של הים דגי

  ₪ 110 קריספי לברק
 . זית ושמן כוסברה | צלוי שום | מדורה אדמה תפוח |בתנור צלוי\עמוק בטיגון שלם דג

 

  ₪ 93 תיכוני ים מוסר פילה
  ראטה א"תפו| צלויות עגבניות | מנגולד עלי |אפונה קרם | צלוי בצל | מוסר נתח

 

  ₪ 96 טרי סלמון פילה
 צלוים ירקות | קטיפתי שורש קרם |טרי סלמון פילה

 

  ₪ 115  ירוקים לברק
 .עדין שורש קרם על זית ושמן שום בלימון מוקפצים ירוקים ירקות | פלנצ׳ה על חרוך דג פילה


