תפריט מזנון חלבי
קבלת פנים  4 -לבחירה
סושי  -פוטו מאקי ,אין סאייד אאוט ,בליווי סויה ג'ינג'ר ווסאבי
סביצ'ה-דג בסלסת אננס פלפלים קלויים ובצל סגול בתחמיץ
טורטיה  -רול טורטיה ממולא בגבינת שמנת,סלמון מעושן,ממרח טונה ,ממרח אבוקדו טרי.
פוקצ'ות  -משוח בשמן זית ירקות על הגריל ,שמן זית,שום ומלח גס.
שיפודי סלמון  -בטמפורה בליווי עגבניות שרי ומבחר רטבים
רול פילו  -במילוי תרד וגבינות מוגש על מצע עלי בייבי .
טריו פטריות  -בטמפורה במילוי גבינות.

סלטים  7לבחירה
מבחר ירקות אנטי פסטי בעשבי תיבול טריים
קפריזה  -פלחי עגבניות ,גבינת מוצרלה וריחן טרי
עגבניות שרי  -ריחן וצנוברים
חציל מעושן בליווי יוגורט בסלסילת עגבניות
סלט יווני
סלט ניסואז
סלט פנה  -עגבניות מיובשות ,זית קלמנטה ,וסלמון מעושן
קוביות בטטה ברוטב מייפל ואגוזי מלך מסוכרים
סלט ירקות ישראלי
פטריות טריות מוקפצות בבלסמי ושומשום קלוי
כרוב לבן בבלסמי ,חמוציות ואגוזי מלך
אורגנטו בטטה
סלט תאנים ברוטב מייפל ומלון )בעונה(
סלט אבוקדו עם עגבניות שרי בתחמיץ )בעונה(
בר לחמים ,פוקצ'ות

מרקים
מרק ירקות כתומים
מרק פטריות
מרק בצל
מוגש לצד קרוטונים

דגים ) 1לבחירה(
נתחי סלמון נורבגי מובחר צרוב על מצע עגבניות שרי ויין לבן
פילה אמנון בעשבי תיבול קונפי כרישה ויין לבן
פילה דניס על מצע ירקות שורש )בתוספת מחיר(

מנות חמות  3לבחירה
ספגטי אלה אוליו  -בשמן זית,שום ,עגבניות מיובשות
ספגטי נפוליטנה ברוטב עגבניות אורגנו וגבינת פרמז'אן
רביולי בטטה ברוטב שמנת ופטריות
רביולי גבינות ברוטב עגבניות וריחן
פסטה פנה ברוטב עגבניות וזיתים
פטוצ'יני סופיה במבחר ירקות ירוקים בשמן זית ועשבי תבלין ירוקים
ניוקי  -חמאה ,ציר ירקות קורנית ופרמז'אן
קנלוני ריקוטה ותרד מוקרם בבשמל פרמז'אן ועגבניות צלויית
פוזילי  -פטריות טריות ,עגבניות מיובשות ברוטב ממא רוזה
קישים  -כרישה\בצל\ברוקולי\זוקיני\בטטה\פטריות
לזניה חצילים  -פלפלים קלויים ,גבינות ברוטב עגבניות
פטוצ'יני סלמון  -סלמון טרי ומעושן ברוטב שמנת גרידת לימון ועירית )בתוספת מחיר(

תוספות
תפודים אפויים בשמן זית ורוזמרין עשבי תיבול
שעועית ירוקה מוקפצת בשמן שומשום
פרחי ברוקולי מוקפצים ,בשמן זית ושומשום
בטטה מקורמלת קייג'ין
דואט תפו"א ובטטה תימין שמן זית ושום
אנטיפסטי ירקות קלויים בתנור ,שמן זית ושום

בר קינוחים
מבחר פאיים ,מוסים בכוסות ,פירות טריים מפולטים ,עוגות גבינה ,טירמיסו,
פחזניות ,קרם ברולה
קפה תה

