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 התכנסות
 כוונים אל השולחנותהאורחים מגיעים לארוע לאחר סידור חנייה, עוברים אצל המארחת 

 ומיד כשהאורחים מתיישבים מוגשות לשולחנם מנות ראשונות בהגעה פועל בר הארועים

 סידור פרחים )כלול במחיר(פריטי עיצוב וינטאג' ו

 

 )כלול במחיר!( בר ארועים :

שתיה חריפה לפי תיאום , נימינה, יינות יקב בר מאור מבלאגר בהירבירה מהחבית עלמה )לאגר כהה( וספאטן 
 קוקטייל מרטיני של אשר על קוביות קרח מוגש חופשי., משותף

 , אשכולית אדומה,עצמית, מיץ תפוזים, תפוחי עץגלילית, תה קר תוצרת לימונדת     :מוגשת לשולחנות שתיה
 , בבר ישנה שתיה ממותגת.על השולחנות  ועוד 

 

  מנות ראשונות:
 הארוע /תמוצאות לשולחן לפי תאום עם בעל

 

  פרמזן בצד. מן זית, חומץ בלסמי, מלח אטלנטי, רוקט ש      - בקרקרפציו 

  עגבניות ופסטו עשבים תטחינה חמוצה, סלס חציל בלאדי על הגריל   –או קרפצ'יו חציל נעיםחציל 

 מגוון מטבלים ומטעמי הביסטרו   טאפס הבית

 וירקות מחמצים טחינה מלאה,   עם מוגש ממרח מעדשים אדומות וטחינה,  -עדשים אדומותמחומוס 

  נבטים טרייםושקדים ולימון על לאבנה סלק  – או קרפצ'יו סלק סלק ולאבנה

 

 



 מנות עיקריות

 לבחירה ארבעה סוגים

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

 דווי-בעישון חם ובישול לילה סו          -צלעות מקוצבות מהמעשנה

 . ברוטב לימון כבוש בעישון חםלמוןספילה                            -מעושן סלמוןפילה 

 חצי עוף בעישון חם איטי,                                       – עוף מעושן

  מושחם על הפלנצ'ה. כרוב צרובותמעושנות  נקניקיות עגל                       נוסח פראג נקניקיות

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

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

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

     זגזוג טחינה מעלבשר בקר וטלה עם פיתות במילוי                                      – עראייס 

 גר איכותי ,מוגש עם בצל מטוגן , ירק.המבור                -  גרם 220המבורגר עגל 

 

 פוטטוס ,בשמן רוזמרין אורז מדגסקר ברוטב קוקוס, תפו"א אפוי:  תוספות לבחירה : )ארבע(

, פסטה פנה ברוטב נפוליטנה שעועית ירוקה בסומסום וטריאקי ,ופטרוזיליה מזרחיבתיבול 

 סלט ירוק , ובזיל

 

 קינוחים

)  לכל שולחן מוגש פינג'אן קפה ערבי משובח, תה צמחים גלילי מצמחי גינתנו, פלטת קינוחים

 קפה הפוך , אספרסו וכד' ניתן לקבל בבר. ., פלטת פירות העונה נא לציין ענייני כשרות(

 2020מחירון 

 המחיר כולל מע"מ ואינו כולל שירות

 מחיר סוף שבוע מחיר אמצע שבוע 

         118  ₪ 228  ₪ 

 


