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 מטעמי בונן ...        

 רמה אחת מעל כולם ! ! !                        מנות . 20מנ' הזמנה 

  ( סוגים לבחירה 2מנה ראשונה )   סוגים לבחירה ( 6סלטים  )  9
    

 פילה אמנון ברוטב   (  מטבוחהסלט מבושל )  

 פילה אמנון מטוגן  גזר חריף בנוסח מרוקאי 

 נסיכה בנוסח מרוקאי  פיקנטי –גזר חי מגורד  

 פיש גפילטע  סלק אדום 

 פילה ארגנטינאי מטוגן   חצילים בויניגרט 

 בתוספת תשלום -פילה לברק מטוגן   חצילים בטחינה 

 בתוספת תשלום -פילה סלמון ברוטב   חצילים במיונז 

 בתוספת תשלום -דג טונה בנוסח מרוקאי   חציל טבעי 

 בתוספת תשלום -דניס ) שלם ( אפוי בתנור   סלט ירקות  

 בתוספת תשלום -חריף  בורי ברוטב  כרוב לבן במיונז 

 מבחר ממולאים  קולורבי פלפל בתחמיץ 

 ארטישוק ממולא  חומוס 

 טורטיה במילוי חזה עוף מוקפץ ופטריות   טחינה 

 טורטיה במילוי בשר בקר   מלפפון בשמיר 

 בורקס בשר ברוטב פטריות   סלט מיונז 

   סלט טאבולה ברימונים 

    פלפל חריף מטוגן 

 ) בתוספת תשלום ( –מנות ביניים   פטריות במיונז תירס עם 

   קולסלאו 

 בשר ראש עם גרגרי חומוס   חמוצי הבית 

 לפי משקל –מבחר סוגי מטוגנים   סלט מרקש 

 גונדי  בתוספת תשלום  –וולדורף  

 חורשט סבזי   בתוספת תשלום  -ארטישוק עם פטריות   

 קרפלך במילוי בשר / תפו"א   

 סוגים לבחירה ( 2מנה עיקרית )   סוגים לבחירה ( 3תוספות  )  

 צלי בקר ברוטב פטריות וערמונים   

 לשון בקר ברוטב פטריות וצלפים  אורז עם שקדים וצימוקים 

 רצועות אנטריקוט מוקפץ –סטרוגנוף   ) שמיר / אדום / גזר / מג'דרה ( –אורז עם  

 כרעיים עוף בגריל / שוקיים עוף  תפוחי אדמה פרוסים ברוטב שום 

 כרעיים עוף בפירות יבשים / בתפוזים  תפוחי אדמה ברוזמרין ושמן זית / סלרי 

 כרעיים עוף בזיתים ולימון   סירות  –תפו"א + בטטה  

 חזה עוף ממולא בשר  –פופייט   אפונה וגזר  

 שניצל וינאי  זיתים ופטריות ברוטב  

 שיפודי פילה עוף בסומסום  לקט ירקות 

 קבבוני טלה   שעועית ירוקה ברוטב שום 

 חזה עוף בגריל / פסטו  קוסקוס 

 רצועות חזה עוף מוקפץ בגריל  ירקות לקוסקוס 

 סיני –רצועות עוף ברוטב מתוק   מבחר סוגי פסטה 

 כבד עוף עם פטריות  פטאי תאילנדי 

 סטייק פרגית   בתוספת תשלום –פטריות שלמות בשמיר  

 שוק עוף ממולא   ארטישוק עם פטריות שלמות  

 בתוספת תשלום -פרגית ממולא בשר וצנוברים   ארטישוק עם פול  

 בתוספת תשלום  –כתף כבש בבצלי שאלוט   בתוספת תשלום –אטריות מרוקאיות )לינטריה(  

בתוספת תשלום -אסאדו עגל עם בצלי שאלוט   בתוספת תשלום  –סיר מרוקאי ) טנזיה(    


