תפריט משלוחים
עסקיות:
העסקית כוללת מנה עיקרית :בשר | דג  2 +תוספות חמות  +סלט הבית.
 2תוספות חמות לבחירה :אורז לבן ,אורז מג'דרה עם עדשים ,אורז אושפלו ,לקט ירקות צלויים ,מיני תפודים
ברוזמרין אפויים בתנור ,צ'יפס ,פירה ,אפונה ברוטב עגבניות ,שעועית ברוטב עגבניות ,זיתים מבושלים ברוטב
עגבניות מרוקאי ,ספגטי ברוטב עגבניות ,מוקפץ אטריות עם ירקות.
















עסקית סטייק חזה עוף בסגנון ספרדי ₪42
חזה עוף במרינדת הבית
עסקית כרעיים עוף צלוי ₪45
רבע עוף בתנור במרינדת הבית
עסקית קציצות עוף על האש ₪45
עסקית  3קציצות עוף ברוטב ₪45
עסקית  3קציצות בקר ברוטב ₪45
קציצות בקר בתיבול מזרחי
עסקית  3נקניקיות צ'וריסוס דרום אמריקאיות ₪45
עסקית שניצל חזה עוף אמיתי ₪45
עסקית שיפוד בייבי פרגית ₪45
מושרה במרינדת צ'ומה על הגריל
עסקית סטייק פרגית₪45
עסקית שיפוד כנפיים ₪45
עסקית שיפוד כבד ₪45
עסקית שיפוד לבבות עוף₪45
עסקית שיפוד קבב טלה פרסי ₪45
עסקית פילה אמנון ₪45
עסקית שיפוד אנטרקוט קווקזי ₪50

סלטים








מבחר ירקות מוחמצים בסגנון פרסי ₪15
סלט עגבניות טריות ₪18
עם פלפל חריף ,כוסברה טרייה ושום
סלט טבולה ₪18
ירק טרי קצוץ ,עגבנייה ובצל ירוק.
סלטים בהרכבה אישית ₪20
סלט ירקות חתוך גס ₪25
מלפפון ,בצל ,עגבנייה ,פלפל חריף ופטרוזיליה
חומוס עבודת יד ₪18
לחם פרנה ומטבלים ₪15
שום וצ'ומה.

קינוחים





עוגת ביסקוויטים ₪30
שכבות ביסקוויטים ,קרם וניל ושוקולד קריספי בציפוי עדין של גנאש שוקולד מריר.
קראמבל תפוחים ₪30
פלחי תפוחים מקורמלים על מצע של בצק פריך שקדים ,במערפת פירורי בצק "שטרוייזל".
פאי פקאן טבעוני ₪30
פקאנים מקורמלים בשילוב מייפל וסילאן ,אפויים בתוף פאי בצק פריך ייחודי. .
זיקוטו ₪30
קראמבל שוקולד מלוח בשילוב טופי ,קרם פטייסייר ,ומעליו מוס שוקולד בלגי עשיר ,מעוטר בשבבי
מקורנס צבעוניים מוזהבים.

 גבינה אפוייה טבעונית ₪30
גבינת ניורק אפויה.
משקאות


















קוקה קולה ₪9
קוקה קולה זירו ₪9
ספרייט₪9
ספרייט זירו₪9
פאנטה ₪9
פיוזטי₪10
סיידר תפוחים₪10
לימונדה₪10
אשכוליות₪10
תפוזים ₪10
מים בטעמים ₪11
מים מינרלים קטן ₪9
בירה שחורה ₪10
הייניקן ₪18
סטלה ₪18
קרלסברג ₪18
טובורג ₪18

