
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 עסקים' 'מבשלים
  השתלמויות|  תערוכות|  ימי עיון |כנסים     

 

 קרים  משקאות

 לימונדה 

 מים מנרלים 

 

 ניתן לשדרג יין אדום ולבן 
 

 והמחיר מציאה - סלטי גינה רעננים

 ומתוק      ירוק        לב 
 ויניגרט משמשרוטב ב עם צימוקים ושומשום חסה רומיתלבבות         

 

 תיכונית  ים   טאבולה  
    קצוצים דק, גרגרי בורגול מושרים  ןצרורות מנטה ופטרוסילינו        
   בתחמיץ לימונים ודבש, מלפפוני גינה חתוכים דק, פילה לימונים,         
   שקדים מלובנים        

 

 שחור   אדום   כדורים  
 ןוחומץ בן ייבשמן זית שחורים  זיתיםקצוצה,  עירית, עגבניות שרי        

 

  בטחינה   אש      חציל  
      שמן זית שום ולימון, טובל בטחינה ירוקה פחמים, חציל קלוי על גריל        
  קצח זרעוניו מלא שומשום       

 

 ופיקנטי    חם    ערבס  
   ת שומשום, עטופים בטחינ וקצוץ, אזוב טרי, עם חם גרגרים חומוס        
 ב פלפל ירוק חריףורוטלימון         

 

  ֶמתבלים ונהנים  לחמים 
 ממרח פסטו וצנוברים, עגבניות מיובשות, טאפנד זיתים         



 
 

 

 

 

 

 

 

  לבחירה 3  השףהמלצת 

 דיז'ון              מכתף מיושן רוסטביף 

    רוסטביף בקר מעולה בציפוי חרדל דיז'ון ודבש  בפריסה לעיני         

 רוטב הציר האורחים מוגש עם        
 

 בסילאן  וכורכום   זהב  פרגית  

 סטייק פרגית משובח צלוי ברוטב דבש תמרים כורכום וצ'ילי        
  

 עוף             וירקות        נודלס  

   נודלס מוקפץ, עם נתחי עוף, קוביות אננס, פלפלים אדומים, רצועות         

   רופ צ'ילי ודבש  נטיפי בוטנים גזר, כרוב לבן, בצל ירוק, נגיעות סי        

 קלויים          
 

  עוף          ישראלי          שניצל 

   שניצל עוף בציפוי פירורי זהב מתובלים ושומשום , מוגש לצד חצי         

 לימון עטוף ברשת         

 וירקות    שורש   בקר    קדירה 

    קוביות בקר מושחמות ורכות, מתובלות ביין קינמוני כמוני, ירקות        

 שורש        
 

 תיבול    בעשבי             אמנון  

 פילה אמנון בקורנית ומלח ים מוגש עם רוטב ליים חם          

 



 
 

 

 

 

 

 

 עיקריתהלמנה 

 לבחירה 3

 נים          ו        תפוד 

 רוזמרין ומלח ים בלים בשמן זית תפודים זעירים אפויים בקליפה מתו

 

 הכסף                 ניר  

 תפו"א אפוי על האש עטוף בניר ששוה הרבה כסף

 

  של  עדשיםמטבעות  

 בצל מטוגןק ומג'דרה של בורגול גס ועדשים מתובל בקינמון וסומא

 

 מסך    ירוק     נודלס  

 ויים ושקדים קל קולור מוקפצים עם שבבי אורגנואטריות נודלס טרי

 

 ומתוק             כתום   

 פלחי בטטה מזוגגים ומקורמלים עם פלפל גרוס וטבעות בצל סגול

 

 אנטיפסטי      ירקות  

   ראשי שום, פלפלים אדומים, צהובים ,קישואים צרובים ומתובלים   

 , רבעי בצל סגול בשמן זית ומלח ים אמינסה חציל  

 

 



 
 

 

 

 

    

  ולקינוח

 / מקפא צימוקים בשוקולד /נימוח בפה ואגוזים בראוניז שוקולד    

קינמון / שטרודל תפוחים   גלילות בצק פריך במלית תמרים ואגוזים

 עוגת תפוזים וניל / מאפינס וניל ושוקולד צ'יפס /ואגוזים 

                                                    

 רג'ין לוינסון  -שף                                                      

                                       


