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תפריט שבת
חלות
□חלות
□חלת חתן
□בולקס
□חצי חלה
□לחם כפרי
□חלה י"ב

דגים

ם

□קרפיון ממולא
□קרפיון אפוי
□רולים גפילטע פיש
□פילה מושט
□נילוס
□סול
□בורי
□הולבוט
□קציצות ברסק עגבניות
□בתוספת תשלום:
□דג סלמון
אפוי \ חמוץ מתוק
□דג פורל

סלטים
□גזר מגורד  +סלרי חי
□ג'למדה
□דג מלוח
□וולדורף
□חומוס
□חזרת [חריין]
□חמוצים
[מלפפון ,זיתים ושיפקה]
□חסה קצוץ עם תיבול
□חצילים קלוי במיונז
□חצילים קלוי בלי מיונז
□חצילים ברוטב אדום  +זיתים
□חצילים שלם  +טחינה
□חצילים מטוגנים בתחמיץ [יוני]
□חצילים בטעם כבד
□טחינה
□ירקות חי
□מטבוחה [פיקנטי]
□מלפפון ובצל חמוץ
□סלט ירקות איטלקי
□סלט פסטה  +זיתים

על השולחן
□בירה
□שתיה קלה
□יינות
□בירה

□כרוב וגזר [קולסלואו]
□כרוב [בצל סגול \ שמיר \ תחמיץ
\ סיני]
□כרוב סגול [בשומשום \ בתחמיץ]
□סלט זיתים
□סלק [קוביות חמוץ מתוק \
פרוסות בצל]
□עגבניות שרי [בבזיליקום \
פטרוזיליה \ בצל \ שמיר]
□עגבניות [ערבי]
□פלטת ירקות סיני [עם מיטבל]
□פלפל חריף מרוקאי
□פלפל רצועות
□קוביות בטטה
□קישואים+שומשום ושמיר
□תפוח אדמה במיונז
□תירס [פטריות \ חמוצים \ שמיר]
בתוספת תשלום:
□חסה עשירה [אגוזי
פקאן+חמוציות]

מרקים
□מרק עוף  +קניידלך
□מרק ירקות  +קניידלך
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תפריט שבת
מנה עיקרית
□עוף [צלוי \ מתוק]
□שניצל
□סטייק עוף
□רולדה הודו
□שיפודי עוף
בתוספת תשלום:
□בקר
□עוף ממולא
□חזה עוף ממולא
□שניצל ממולא
□סטייק פרגית
□עוף בפירורי לחם
□פרגית ממולאת

מנת ביניים

תוספות
□אורז לבן [שקדים וצימוקים \
פפריקה פטריות ובצל]
□בטטה [פרוסות \ פלחים]
□גזר מאודה [צימעס]
□דואט תפו"א בטטה
[פלחים \ פרוסות ]
□זיתים מרוקאי
□ירקות מעורבים
□ירקות סיני [מוקפצים]
□פירה
□פסטה [ירקות \ כרוב \ פרורי לחם
\ רסק \ בצל חי מטוגן]
□פשטידת פטריות
□פתיתים
□צ'יפס
□קוגל [תפו"א \ אטריות \ לבן
מתוק \ ירקות]

□קישוא
[שלם \ פרוס \ פרוסות ברסק]
□קוסקוס  +ירקות
□שטרודל תפוח עץ
□שעועית ברסק
□שעועית שלימה
[בשום \ בשומשום]
□תפוח אדמה אפוי
[שלם פרוס \ פרוסות \ פלחים]
□
□
□
□בתוספת תשלום:
□פלפל ממולא
□קוגל תפוחי עץ
□עוגת תפוחי עץ

□ביצים וכבד
□קוגל
□גלה+מציות

מנה עיקרית
[בוקר]

□חמין בשרי
□פסטרמו מרכזי
□שניצלונים מרכזי
□בתוספת תשלום:
□רולדה הודו
□פרוסת בקר
□פסטרמו רוסביף

מנה אחרונה
□גלידה
□ליפתן
□קומפוט חי
□בתוספת תשלום:
□גלידה בקונכיה
□תה או קפה
□סופלה שוקולד
□עוגת שוקולד
□שטרודל תפוח-עץ

סעודה שלישית
□בתוספת תשלום:
□לחמניות
□סלטים
□קציצות דג ברשת
□דג סול
□נילוס מטוגן
□מנה אחרונה
□שתיה

