
  תפריט מסעדה

  

  ארוחת בוקר גלילית

  .מבחר גבינות עבודת יד .ביצים לפי בחירה .סלט גלילי.לחם חם מהטבון.1

  תרד גבינת עיזים.מוגש עם סלט גלילי.\.שקשוקה גלילית עם עגבניות טריות2

  .מאפה גלילי בניחוח גבינה וזעתר.מוגש עם סלט גלילי וזיתים סורים.3

 

  פתיחים

  לחם הבית מוגש עם שמן זית.שום קונפי וזיתים.

   סלט הבית

  שלל חסות .פטריות חתוכות שרי תמר .גבינת פטה עבודת יד.ויניגרט שמן זית בלסאמי.

  פתוש תורכי

  פטרוזיליה .נענע.בצל ירוק.רקולה .קרטונים.חציל מטוגן.סומאק .תרכיז רימון.

  סלט שווארמה בסגנון השף

  ל סגול.נענע.פטרוזיליה.צנוברים.רוטב טראטור.סומאק.רצועות פרגית .בצ

  סלט חלומי.תוצרת בית.

   עלה חסה .עגבניות צלויות .פלפל אדום קלוי .עגבניות שרי .נבטי חמנייה.וויניגרט חרדל.

  סלט פרגית ברוטב אסיאתי.

  חסה עגולה פטריות . רצועות גזר .רצועות מלפפון.מוגש ברוטב אסיאתי.

  חציל גלילי

  חציל קלוי .טחינה עגבניות .שום קונפי.שמן זית.מוגש עם טוסטונים.

  אנטי פסטי רועים.

  ירקות קלויים .זעתר הרים .שמן זית. גבינת עיזים תוצרת בית.פוקצ'ה.בלסאמי.

 

  חטיפים מהטבון

   .בגבינה צנוברים ריחן על מצע רוטב אלפרדו פטריות חורש ממולאות

   גבינה וזעתר הריםבמילוי   .מאפה לבנוני

  גבינה\במילוי בשר מאפה אסטנבולי.

   .מקומי עם בצל וירקות מאפה עוף

  אלבאשא ועסאקרה)שיש ברק קובה במילוי בשר.יוגורט חם שום נענע ושמן ירוק(

  כל המאפים מוגשים עם סלט פיצוחים גלילי.

 

  איטלקי בקטנה

  עשבי תיבול.\עגבניות\.ברוטב שמנת פסטה פפרדלה

  . מוגש ברוטב שמנת .עגבניות.פסטו. יולי גבינהרב

  .עגבניות שרי ופטרוזיליה.פסטה פירות ים

 

  דגים ופירות ים

  שמנת פלפלים.\.צרוב. מוגש על ירקות שוק ורוטב חמאה פילה סלמון טרי

   אפוי בטאבון עם עשבי תיבול .פלחי תפוחי אדמה .מוגש ברוטב שום לימון.דג פורל שלם .

  .מוגש ברוטב איטלקי.שרימפס גדול 

  מוגש עם ממרח מחמרה בסגנון חלביקלמארי קריספי.

 .מוגשת עם רוטב שום לימון .מטוגנתפלטה פירות ים

  

  בשרים שלנו

  .מוגש ברוטב צ'ימצ'ורי חזה עוף עסיסי

  .מוגש ברוטב שמנת פטריות שום ובזיליקום. חזה עוף מוקרם

  ליקום..מוגש ברוטב בזיסטייק פרגית

  .מקומי צלעות טלה



  גרם. 333.סטייק אנטריקוט

  .. גרם353 טיבון עגל

  .סירליון עם העצםסטייק סנטה .

  על תבשיל ריזוטו פריקהקציצות טלה .

  פלחי תפוחי אדמה ובטטה.פירה.צ'יפס.פריקהתוספת לבחירה.

 

  פינת מעושנים.

  .עשוי במעשנת מוגש עם תפוחי אדמה מדורה ורוטב צ'ימצ'ורי. אסאדו עגל

  .משוח בלימון כבוש ועשבי תיבול עשוי במעשנת. רבע עוף 

  במרינאדה חרדל .שמן זית ורוזמרין.עשוי במעשנתצלעות טלה .

   מסעדה תפריטבתיאום טלפוני מראש  חשוב לציין שהזמנת אוכל מעושן
 


