תפריט שבת לבחירה
שם

פלאפון

המשך בעמוד הבא

תאריך

מספר אנשים

משלוח ל

 /איסוף עצמי

תוספות ( 3לבחירה)
ליל שבת

מנה ראשונה ( 2לבחירה)
נסיכה פיקנטי
נסיכה בפסטו ושקדים
פילה אמנון ברוטב אדום
סול מטוגן מצופה בקראנצ'
סלמון בעשבי תיבול
פורטובלו במילוי בקר בציפוי מאפה
פחזניות במילוי פטריות
בורקס תפו"א ברוטב פטריות
פטרי'ה ממולאת צמחונית
קיש פטריות אישי
קיש בטטה אישי
קציצות ירק

מנה עיקרית ( 3לבחירה)
כרעיים צלויים
כרעיים ברוטב שום ודבש
מיני פרגית צלוי
מיני פרגית בזנגביל ותפוזים
שוקיות בצ'ילי ומייפל
שוקיות מזרחי פיקנטי
צלי בקר ברוטב פטריות
עוף סיני
כדורי בשר ברוטב עגבניות
שניצל
שניצלונים
מבחר מטוגנים
חמין  -מתכון השף
מגוון ממלואים
חזה עוף צרוב במרינדה
טורטי'ה במילוי עוף ובטטה
טורטי'ה במילוי בשר טחון
רצועות בקר בסצ'ואן

מנה עיקרית ( 3לבחירה)

אפונה גזר ופטריות
קישוא ועגבניות שרי
שעועית מוקפצת
ירק סיני
ירק לקוסקוס
קדירת ירקות שורש
פטריות בסילאן
צימעס
תבשיל זיתים
נודלס תאילנדי
קוסקוס מרוקאי
אורז סיני
אורז מאודה
אורז חמוציות ומנגולד
תפו"א בייבי ברוזמרין
סירות תפו"א בבזיליקום
קוביות תפו"א בפפריקה
תפו"א ובטטה
בטטה בצ'ילי

כרעיים צלויים
כרעיים ברוטב שום ודבש
מיני פרגית צלוי
מיני פרגית בזנגביל ותפוזים
שוקיות בצ'ילי ומייפל
שוקיות מזרחי פיקנטי
צלי בקר ברוטב פטריות
עוף סיני
כדורי בשר ברוטב עגבניות
שניצל
שניצלונים
מבחר מטוגנים
מגוון ממלואים
חזה עוף צרוב במרינדה
טורטי'ה במילוי עוף ובטטה
טורטי'ה במילוי בשר טחון
רצועות בקר בסצ'ואן

תוספות ( 3לבחירה)
אפונה גזר ופטריות
קישוא ועגבניות שרי
שעועית מוקפצת
ירק סיני
ירק לקוסקוס
קדירת ירקות שורש
פטריות בסילאן
צימעס
תבשיל זיתים
נודלס תאילנדי
קוסקוס מרוקאי
אורז סיני
אורז מאודה
אורז חמוציות ומנגולד
תפו"א בייבי ברוזמרין
סירות תפו"א בבזיליקום
קוביות תפו"א בפפריקה
תפו"א ובטטה
בטטה בצ'ילי

סעודת שבת
במידה ורוצים מנה ראשונה גם
לסעודת שבת בבוקר ניתן לבחור
מתוך מגוון האפשרויות שמופיעות
ב"ליל שבת"
בעלות  12₪למנה ( 2לבחירה)
בחירה 1

 /בחירה 2

כשר למהדרין גליל תחתון ,כל חומרי הגלם רובין  /לנדא  /עדה חרדית,
עופות אוירבך  /בשר חלק בית יוסף ,ירק חסלט ,משגיח – יעקב 0503231174 :

סלטים ( 12סלטים לבחירה לכל השבת)
כרוב סיני
מטבוחה
ממרח חצילים
סלט ביצה
חצילים בתחמיץ
טבולה וירקות קצוצים
ספגטי אסיאתי
טחינה
קוסקוס מתוק וצימוקים

מקלוני גזר בצ'ילי
צימוקי זיתים
גזר מרוקאי
סלט סלק ישראלי
עגבניות שרי
וולדורף
חומוס
חמוצים ביתיים
סלט בורגול עשיר

עגבניות חריפות
פרוסות חציל בצ'ילי
קוביות בטטה וחציל
קולסלאו
כרוב סגול
מלפפונים ובצל
סלט ירקות חי
קינואה וירקות קצוצים
פטריות בטריאקי

מחיר למנה לשתי הארוחות 120₪ -
לחמניה לסועד לכל סעודה  2 +חלות לכל סעודה
האוכל שמיועד לחימום מגיע בתבניות אלומיניום חד"פ שאפשר לשים על הפלטה,
האוכל הקר מגיע בקופסאות פלסטיק
מינימום הזמנה  15 -איש

משלוחים בכל אזור הצפון -
עלות המשלוח מחושבת לפי
המרחק מלביא

את ההזמנה יש לבצע
עד יום שני שלפני
השבת שבה מתארחים

נא לסמן את בחירתכם
בתפריט ולשלוח תמונה
ברורה בווטסאפ או במייל

שירותים נוספים
שדרוג לכשרות רובין  -ל 2-סעודות  20₪ -למנה
כלים חד"פ ל 2-סעודות  5₪ -למנה (צלחת ,סכין ,מזלג ,מפית וכוס קר)
שתייה קלה  -ל 2-סעודות  8₪ -למנה (בקבוק ל 3-סועדים לארוחה)
קינוחים מקונדיטוריית הבית שלנו  65₪ -לעוגה (ניתן לבחור מתוך האפשרויות מטה)

פאי שוקולד  /תפוחים  /אגוזים  /קוקוס  /אפרסקים
מוס שוקולד  /פירות יער  /פסיפלורה  /וניל שוקולד  /ריבת חלב
לצורך חישוב כמויות  -עוגה אחת מספיקה לכ 10-סועדים לארוחה
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