
 

 

 

  Bistro ביסטרו

 ימי הולדת וארועים

 .איש בגינה הקדמית 00עד , הוינטאג' אולםאיש ב 55עד 

 

 .מוגש יין חם בחורף וסנגרייה קרה בקיץבזמן ההתכנסות 

 

לפי תפריט הארועים הבשרי המפורט כאן. המנות הראשונות ערוכות על  הגשה למבוגרים3
השולחן בזמן ההגעה, המנות העיקריות מוגשות למרכז השולחן לאחר סיום המנות הראשונות  

 )בד"כ לאחר מצגת וברכות(

המלצרים יקחו מכל נער/ה הזמנה מהמגוון המפורט כאן, והמנות יוגשו מיד  הגשה לנערים /ות 3
 כן לכל נער/ה.לאחר מ

 

קנקני תה צמחים , נגיש לשולחן פלטת מיני קינוחים מבית ביסקוטילאחר הארוחה   קינוחים3
 .קפה עם הל גלילי משובחומהגינה, 

 

           ,מיוחד ניתן להזמין אצלנו את די.ג'י הבית אבי שמעוני במחיר ריקודים ופיזוזים3 
והזזת  המחיר כולל ציוד הגברה ותאורה, הריקודים יערכו לאחר סיום הארוחה ,פינוי הכלים , 

  השולחנות לצדדים כך שלא יפריעו

 2020חירון מ

 המחיר כולל מע"מ ואינו כולל דמי תשר )טיפ(

 

 

 לבקבוק₪  00בהבאת בקבוק יין מהבית יש דמי פקק של 

 מחיר סוף שבוע מחיר אמצע שבוע 

 ₪  101 ₪  151 מחיר מבוגר

 ₪ 129 ₪ 29 10מחיר ילדים עד גיל 



 תפריטים

  פלטת המנות הראשונות3

  פרמזן בצד. מן זית, חומץ בלסמי, מלח אטלנטי, רוקט ש      - קרפצ'יו בקר

  עגבניות ופסטו עשבים תחציל בלאדי, טחינה חמוצה, סלס – או קרפצ'יו חציל חציל נעים

  מגוון מטבלים וסלטים מתוצרתנו – טאפס הבית

 ממרח מעדשים אדומות וטחינה -עדשים אדומותמחומוס 

 עם צנונית ובצל סגול –סביצ'ה סלק ורוקט 

 

 

 מנות עיקריות 3 

 ) צמחוני ו/או בשרי( סוגי מנות מהמגוון של העיקריות 0יש לבחור 

 , זגזוג טחינהב טבעוניות של אשר ברוטב עגבניות ופלפליםקציצות                           -סנייה טבעונית

   ופרמזן, קונפי , שוםיין, פסטו, פורטבלו ושמפיניון פטריותעם יה יטרפסטה                    – טריותפסטו פסטה פ

  עם שרי ובצל צלויים -שיפודי אנטריקוט ארגנטינאי מיושן

 דווי-בעישון חם ובישול לילה סו          -צלעות מקוצבות מהמעשנה

 . פילה אמנון ברוטב לימון כבוש בעישון חם                           -פילה אמנון מעושן

 חצי עוף בעישון חם איטי,                                  – סמוקי קוריצה

  מושחם על הפלנצ'ה. כרוב צרובות נקניקיות עגל ששלו                  –  פראג נוסח נקניקיות

  –חרדל דבש מוגש עם תפו"א אפוי עריסה וטחינה  זיגוגפרוס לרצועות ב                     – הביסטרו קורנדביף 

  לימון ושום צלוי על הגריל  עוף במרינדת דבש סילאן חזה           -חזה עוף במרינדה על הגריל

 וטחינה   עגבניות ופלפליםקציצות טלה, עגבניות ובצל צלויים, רוטב                        – סינייה קצת אחרת

    עם בצל חנות צלויות בקר וטלה  בשרפיתות במילוי                                      – עראייס 



 

 תפריט ילדים 

 

 בזמן הגשת הראשונות לוקחות המלצריות הזמנת מנות ילדים 

  -שניצלונים

 מוגשים עם צ'יפס קטשופ ומיונז הכל אמיתי ומוכן במקום. 

 

 – פסטה

 פסטה רדיאטורי מפסטה טריה ברוטב רוזה  

 

  -פיצה של ילדים

    וגם( ללא תוספת תשלוםפיצה טעימה עם מוצרלה ניתן להוסיף תירס או זיתים )או גם 

   – המבורגר

 בשר איכותי עם צ'יפס ליד  גרם 110

 

 


