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 קבלת פנים  

                           

 ה רג'ינהלֳה ד    סדליקטס
 

 בהגשה על ידי דיילים

  פילו במילית קרם חצילים עגבניות וטימין     שושנים 

 ום וקצחאוורירי שומש בפילאס עטוףתרד הל  ודיםקרם תפ     פילאס  

 ברוטב לימון / צ'ילי מתוק ירוק בציפוי פריך       קרוקט 

 

 לבחירה  4מזנוני  הגשה  

 מאפה טבון ריחני 
פוקאצ'ות באפייה במקום בלווי קרם עגבניות ובזיל, ממרחי בצל ופלפלים, שמן זית 

 וזעתר, טחינה ופסטו
 

 בר  רוסטביף
 . יז'וןגלילות רוסטביף קר עוטפות נבטים פריכות ואיולי ד

 אנטיפסטי ירקות בתחמיץ קל שמן זית וטימין

 בר           ישראלי

, פטרוזיליה ממרח חומוס, רוטב פלפל ירוק חריף, טחינה אורגניתגרגרי חומוס חמים, 

 פיתות ביס חמות, שמן זית, לימון סחוטקצוצה, 

 

 יאיסטנבול בר 
 . כדורי בשר וצימוקים בעיטור טחינה ירוקה, סגולה וצהובה

 מדליוני בטטה מקורמלת בדבש ואניס
 

 לה ריינהה דדולמה 
  גלילת חציל קלוי ומעדן אווז מעושן, זיתי קלמטה ופיסות ריחן

 שוק ירקות העונה בלווי איולי בזיל
 

 סלוניקי בטעמים
 קוביות פרגית על האש בתחמיץ יין אדום, פלפלים ופטריות  –שיפודוני סופלקי

 ן טריחרוזי פול ירוק מבושלים בלימו
 

 כבש וכרפס
  קבבוני כבש ועגל בלווי טחינה ירוקה טובלים בפירה שורשים

 תרמילי במיה עטופים בקרם עגבניות 
 

 עולה מהים
 מיני קבאב דגי ים וכוסברה מוגש על מצע קרם חצילים מעושנים וצנימי שום בשמן זית



 

 

 

 

 

 

 

  

 סוגים לבחירה 5  מובחריםסלטים 
 סלט בירוק   

 ים, נבטי חמנייה, טבעות בצל, פרי העונה, זרעונים ווינגרט סילאן עלי ביבי צעיר 

 לב ירוק ומתוק  

 בויניגרט משמש לבבות חסה רומית עם צימוקים ושומשום 

 בצבעי הבלקאן  

ירקות צלויים בגריל : בטטה, זוקיני, דלעת, פלפל אדום, בצלים ברוטב חמוץ  

 מתוק

 קונצ'רטו לשמפניון  

 ות בתחמיץ פלפל אנגלי שום ואורגנופטריות שמפיניון כבוש 

 טאבולה חמוציות  

בורגול דק, קוביות מלפפון טרי, עשבי תיבול וחמוציות עם לימון סחוט טרי ושמן  

 זית

 אדום שחור 

 סלט עגבניות שרי, עירית וזיתים בשמן זית וחומץ בן יין לבן 

 טעם השומשום 

 ום וגרגרי קצח חציל קלוי  על הגריל טובל בטחינה ירוקה משובחת שומש 

 ניחוח בולגרי 

 תערובת חציל ופלפלים קלויים , פטריות שמפיניון שמן זית לימון ושום. 

 נבטים ועוד

 שלושה סוגי נבטים, פטריות פרוסות, זמן זית ולימון 

 אדום ירוק

 רצועות סלק חי, עדשים ירוקות , ג'ינגר טרי, שום עשבי תיבול דבש ובלסמי 

 ניחוח תפוח 

 ם, גזר מגורר, סהרוני סלרי ונענע קצוצה בציפוי פקאן בדבשג'וליאן תפוחי 



 

 

 

 

 

 

 

 אהבה ים תיכונית

 קונכיות פסטה, קוביות פלפלים בצבעים, בזיליקום וטבעות זיתים 

 זר צמחי תבלין רענן

 פטרוזיליה, כוסברה, נענע ובזיליקום בשמן זית ולימון סחוט טרי  

 צבע מהטבע

בשלל צבעים, אמינסה בצל סגול  קרפצ'יו סלק, אצבעות בטטה, פלפלים 

 צלויים במלח ים גס ובלסמי

 חם ופיקנטי

 גרגרי חומוס חם עטופים בטחינה אורגנית ורוטב פלפל ירוק חריף 

 טובים השניים

 דואט כרוב אדום ולבן באיולי שמיר וגרעינים קלויים 

 ניחוח תפוח

 ן בדבשג'וליאן תפוחים, גזר מגורר, סהרוני סלרי ונענע קצוצה בציפוי פקא 

 

 ממרחים ומטבלים 

 מטבל פלפלים אדומים קלויים  

 ממרח פסטו עם צנוברים 

 ממרח שומשום, בצל סגול ועשבי תיבול 

 טאפנד זיתים שום וצלפים 

 מפרי הזיתמגשי עץ 

 זיתי קלמאטה, בשמן זית פלחי לימונים ורוזמרין 

 זיתים סורים בשמן זית שום ואורגנו. 

 זיתים מבוקעים בשמן זית צ'ילי ולימון 

 בר לחמים כפריים באפיה בתנור אבנים

 



 

 

 

 

 

 לבחירה מנות 4מנות עיקריות   

 

 בשר משובח מהמרעה 

 איסטנבולי על שיפודי ענק צלוי על פחמים קבאב 

 טלה על מצע קרפצ'יו עגבניה ובצל קציצות 

 בבצלצלויים על אסכלה לוהטת מעוטרים  יםמשובח אנטריקוטנתחי  

 סינטה בלווי מיונז חרדל דיז'ון רוסטביףמדליוני  

 בקר וכבש על הגריל קציצות -קבבצ'תה 

 בלווי איולי דיז'וןבקר מיושן  אומצת כתף 

 לסועד ₪  20 בתוספת כבש על גריל צלעות 

 

 רך ומשובח מהלול

 בסילאן ומשרה תבלינים צלוי על הגריל עוףחצי  

 נהעל מצע ובצל בסומק וטחיפרגיות סטייק  

 בסילאן ושום פרגיתסטייק  

 במלית כבד עוף נימוח חזה עוףגלילות  

 צלוי ומעושן ממולא באורז, עשבי תבלין וצנוברים עוף שלם 

 ממולאה באורז שקדים וצימוקיםפרגית  

 

 עולה מהים

 בעטיפת עשבי תיבול  אמנוןפילה  

 ברוטב עגבניות ופלפל ירוק חריף אמנוןפילה  

 רקות ויין לבןברוטב י נסיכת הנילוספילה  

 בלימון כבוש נסיכת הנילוספילה  

  על קרם עגבניות, מקלוני סלרי וגרגרי כוסברה בספילה  

 לסועד₪  8בתוספת של  ברוזמרין ופלפל שחור גרוססלמון פילה  



 

 

 

 

 

 מנות לבחירה 3תוספות חמות 

 תפודים

 בשמן זית ורוזמריןאפוי פרי האדמה  

 סף מוגש חצוי עם איולי שום שמירתפ"ט עטוף בנייר כ –תפוח אדמה מדורה  

 תפודים זעירים אפויים בפפריקה גרוסה וטימין 

 אורז

 ושקדים פירות יבשים טנזיהאורז בקינמון עם  

 קדירת אורז עם ירקות שורש ועשבי תיבול 

 אורז פרא חמצמץ מנוקד בעלי תרד תורכי 

 מג'דרה של בורגול גס ועדשים שחורות 

 לפלים צבעונייםעם קוביות פ בראורז  –ארוז רוז  

 ירקות

 שעועית ירוקה חלוטה מוקפצת בשום, שקדים ונענע 

 ירקות העונה קלויים בשמן זית, פלפל חריף וצלפים 

 מקלוני גזר גמדי באניס והדרים 

 שעועית צהובה מזוגגת בסילאן ודבש 

 דואט פרחי כרובית וברוקולי מוקפצים בשום ושמן זית 

כרוב (, )בהתאם למצאיית ירוקה, פרחי ברוקולי אפונת גינה, שעוע –מיקס ירקות ירוקים  

  ניצנים

 פלחי פקעות שומר ביין לבן ושפע לימון )בעונה( 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  להתפנק עם מנות אחרונות 

 לבחירהמנות  4

 קינוחים

 מוס שוקולד וקוקוס קלוי מוגש בצ'ייסר שוקולד 

 מוס חלבה וסילאן עם ציפוי קראנץ' פקאן מתוק 

 ונענע קצוצהצ'ייסר קציפת פטל  

 פאי תפוחים וצימוקים 

 רול סיגר במלית פירות יבשים ודבש מוגש עם שערות חלווה 

 רול פילו במלית תפוחים מסוכרים וקינמון 

 עוגת שוקולד חמה עם גנאש שוקולד ואגוזי מלך קצוצים 

 עוגת שקדים אישית מוגשת עם רוטב תותים 

 בקערית פילו שחומהאפוי  העונהקרמבל פירות  

 לימון –מרציפן עטופות בעלי פילו ברוטב דבש אצבעות  

 פחזניות מיני במלית קרם פטיסייר קוקוס 

 רבה ומרענניםסו

 סורבה לימונענע /קוקוס / מלון/ תות / ליצ'י / פסיפלורה 

 מלבי לימון ואמרטו ברוטב פירות אדומים וליקר קסיס 

 מריר ברנדי ושוקולדיין, טארטלט במלית צימוקים ב 

 מון ומרנג צרובטארטלט קציפת לי 

 משקאות

 ופלחי לימון מנרליםמים  

 לימונדה ועלי נענע 

 יין לבן ואדום  

 בר קפה אספרסו עשיר 

 מתנה מאיתנו

 עוגיות, עוגות ונשנושים מתוקים ליד הקפה



 

  להתראות בחתונה    


