
 תפריט  משתה

 התחלנו

 42כיסוני קמח חיטה ממולאים בסלמון משגע!!!!.... -פני פורי דג

 38….כיסוני קמח חיטה ממולאים קרם שקדים עם טוויסט -פני פורי טבעוני

 44….סלמון קצוץ עם מלא דברים טובים , פרי מגניב וקרם אבוקדו לפנים- סביצ'ה דג

 36….,סלקים צלויים בתנור אבן ושמיר בשביל הצבעממרח שקדים ושום  -סקורדליה סלקים

 22…., מטבלים ויאללה לנגבגבטה -לחם הבית

 בואו נמשיך

 44עלה סיגר ממולא בכבדים ולבבות בתיבול טעים רצח!.... -סיגר חלקי פנים

שומר, גזר ,צנונית, בוטנים מסוכרים, עלי תבלין,צ'ילי אדום,  מיץ לימון,סוכר  -סלט שומר בסאוור

 39….ת ערק בשביל הטעםוקצ

 42….יהודה קיסר..יש לנו בוריקה עם בשר )אסאדו( וביצה נוזלית וטעימה -בוריקה בשר

 36….תפוח אדמה וביצה. קלאסיקה.- בוריקה צמחונית

נענע, כוסברה, פטרוזיליה, שמיר, בזיליקום סגול, קוביות לימון בסוכר, מיץ לימון,  -סלט עלי תבלין

 42….ריםשמן זית ובוטנים מסוכ

 39….עגבניות ופלפל חריף, חלה בצד בשביל הח'ברה  -סלט עגבניות חריף

צנונית  גזר, גמבה, ,מלפפון, עגבניה–ק טעים יותר סלט ירקות כמו של הבית ר -בוא נעשה לנו שוק

 44...ועלי תבלין

 36….לחם קלוי עם סלט משוויה מהגריל -ברוסקטה ירקות שרופים

 42….לחם קלוי עם רצועות פרגית, איולי אריסה פיקנטי ועלי תבלין ארומטיים -ברוסקטה פרגית

 46….לחם קלוי עם בשר אסאדו מפורק בציר בקר ושזיפים חצופים -ברוסקטה אסאדו

 התחממנו

 44….מקופל וממולא בתרד שחור בבישול ארוך, וביצה בשביל הכיףבצק -מאפה תרד שחור

 56….רובת קבב השף המעלף, טחינה גולמית בקטנהמקופל וממולא בתעבצק -פידה טורקי

 58….מעטפת קריספית, נתחי סלמון, צ'ילי,לימון שמוסיף המון וסלטון טעים רצח -מעטפת דגים

 באנו לאכול

חציל ובצל שרופים על האש וסלסת עגבניות מכוסים בשערות קדאיף ומעל כל הטוב -כנאפה טבעוני

 56….הזה קצת סירופ עגבניות שרי

 59….דג מטוגן בציפוי קורנפלקס של פעם -לקספיש פ

 68….תערובת קבב השף בכיסוי שערות קדאיף וזיגוג סירופ עגבניות שרי -כנאפה עגל

 68.ף .מלט לחמניית חלה ורוטב איולי קציצת המבורגר בתיבול הבית, -שתההמבורגר מ

 69….בתנורבשר צלעות בקר בבישול ארוך בליווי ירקות צלויים  -אסאדו ירקות שרופים

 68...תבלין לחוח של תימנים וסלט עלי קרם צ'רשי,,  גרילרצועות פרגית צלויות על ה-שווארמה לחוח



 69פילה דג מפורק, קריספי סקין, לבבות קיסר, ועוד דברים בדרך לביס המושלם... -פיש סייגון 

 69….פילה דג לבן, שעועית ירוקה וסלט ירוקים חמוץ וטעים - הפלא ופילה

 ולסיום סיומת

 39….עוגת סולת לפנים -בסבוסה דיי

 42….עוגת שוקולד חמה )ללא גלוטן( -צ'רלי בממלכת השוקולד

 42….הר מרנג, מרשמלו נימוח, מוס מנגו -מפולת שלגים

 45מקרון פיסטוק ממולא בקרם לימון חמצמץ )ללא גלוטן(... -מקרולימון

 45....לוז,שברי בראוניז וגנאש שוקולד פחזניות קרמבל,מרנג אגוזי-פחזניות או לא להיות

 

 תפריט קוקטיילים:

 

 44….רום מתובל, מיץ גויאבה סירופ רוזמרין משתה, לימון -קפטן הוק

 44….ג'ין, קמפרי, אשכולית אדומה, בזיליקום, לימון-משנכנס הדר...

 44….פסיפלורה, וויסקי סקוטי, לימון, אנגסטורה -אחשוורוש נותן בראש

 44….סירופ קינמון משתה, תערובת תפוחים משתה, לימון, אוזו,  -פרי עץ הדעת

 44….תערובת מלפפונים, ג'ין קמומיל משתה, סאוור -שיכור כלוט

 44….בננה, וויסקי אירי, סאוור, ביטרס תפוזים -מכופף הבננות

 44….טקילה, מיץ אננס, סאוור, אנגסטורה -פיינאפל אקספרס

 -כוסות יין

 

 

 


