תפריט
האוכל המוכן

ממולאים

דגים איכותיים

ﬦ קובה חמוסטה ברוטב חמוץ

ﬦ פילה סלומון ברוטב מונייר
ועשבי תיבול

ﬦ קובה סלק
ﬦ קובה נבלוסיה במילוי בשר
ﬦ יפרח /עלי גפן ממולאים
ﬦ בצל ממולא
ﬦ כרוב ממולא
ﬦ פלפל ממולא
ﬦ קישוא ממולא

ﬦ פילה אמנון (מושט) בעשבי תיבול
ﬦ פילה אמנון בנוסח מזרחי /מרוקאי
ﬦ דג נסיכה בנוסח מרוקאי
ﬦ פילה לברק ברוטב השף
ﬦ פילה אמנון מטוגן
ﬦ קציצות דגים בנוסח מזרחי
"חריימה"

ﬦ חציל ממולא
ﬦ עלי פילו במלית תפו"א
ﬦ ארטישוק ממולא בשר
ברוטב חמצמץ (לימון)
ﬦ מוסקה בשר ברוטב עגבניות
ﬦ רביולי בשר ברוטב סלסה רוזה
ﬦ בורקס במילוי בשר בקר
ﬦ מאפה פילו במלית בשר בקר
ﬦ מאפה במילוי חזה עוף ופטריות

כל התפריט במחירים
שאסור לפרסם
מחירים נוחים ושווים לכל כיס
בואו להתרשם בעצמכם

מנות עוף

בשרים איכותיים

ﬦ כבד קצוץ איכותי ועשיר

ﬦ צלי בקר ברוטב פטריות ויין

ﬦ כבד עוף ברוטב יין ובצל

ﬦ נתחי אסאדו בשום שמן זית
ורוזמרין

ﬦ שניצלונים ביתיים בציפוי
שומשום קלוי
ﬦ שניצל בציפוי פירורי לחם
ושומשום קלוי
ﬦ חזה עוף צעיר בנוסחים שונים

ﬦ נתחי אסאדו ברוטב יין אדום
ﬦ תבשיל גולש עם גרגירי חומוס
ﬦ תבשיל בשר ראש עם גרגירי חומוס
ﬦ סופריטו בשר

ﬦ סטייק פרגיות צרוב על האש
בנוסחים שונים

ﬦ לשון בקר ברוטב יין

ﬦ עוף אפוי בנוסח הבית

ﬦ קבב הבית בנוסח מזרחי

ﬦ שוקיים עוף צלויים
בתיבול מזרחי

ﬦ קציצות בשר בקר ברוטב עגבניות
ﬦ תבשיל "חורשט סבזי"

ﬦ נודלס עוף מוקפץ עם ירקות

ﬦ חמין בקר ביתי עשיר

בשרים שחיטת הרב מחפוד "יורה דעה"
השגחה צמודה הרב מחפוד "יורה דעה"

תוספות

תוספות ירק חם

ﬦ אורז לבן קלאסי עם שקדים
וצימוקים

ﬦ פטריות מוקפצות עם בצל

ﬦ אורז מקלובה עם ירקות מטוגנים
ﬦ אורז מג'דרה עם עדשים חומות
ﬦ אורז בעשבי תיבול

ﬦ זיתים מבושלים ברוטב עגבניות
ﬦ שעועית ירוקה ברוטב עגבניות
ﬦ שעועית ירוקה מאודה עם
שומשום וסויה

ﬦ קוסקוס מזרחי ביתי

ﬦ במיה ברוטב עגבניות

ﬦ מרק ירקות שורש לקוסקוס

ﬦ אפונה וגזר

ﬦ נודלס ירקות מוקפצים ( צמחוני)
ﬦ בטטה עם דבש שום ורוזמרין
ﬦ תפו"א אפוי בניחוח שום,
שמן זית ורוזמרין
ﬦ הומפרייז
ﬦ קוגל ירושלמי /תפו״א
ﬦ מבחר פשטידות ירקות

להתרגש.
לחגוג.
לשמוח.

סלטים
ﬦ סלט מטבוחה מרוקאי

ﬦ סלט טורקי

ﬦ טחינת הבית

ﬦ מאזת חמוצים

ﬦ סלט עשבי תבלין וחמוציות

ﬦ סלט גזר מרוקאי מבושל

ﬦ חציל יווני

ﬦ סלט בטטה בסילאן

ﬦ ליבת חציל במיונז

ﬦ סלט ביצים ביתי

ﬦ חומוס ביתי אסלי

ﬦ סחוג אדום

ﬦ סלק אדום מבושל

ﬦ סחוג ירוק

ﬦ גזר אפריקאי פיקנטי

ﬦ סלט פלפלים קלויים

ﬦ פלפל חריף קלאסי מטוגן

ﬦ הרינג

ﬦ קולסלאו

ﬦ מטיאס
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