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 ד"בס

 :תפריט ארועים הפרלמנט

 מנות פתיחה

 סוגים 3לבחירה 

 אנטי פסטי ירקות קלויים  -      קוקטייל נקניקיות        -           קוסקוס עם ירקות      -

 פסטלים - עם כבד קצוץ   טוסטונים  -   טוסטונים עם סלט בצים      -

 גלילות חצילים בפסטו  -                 שניצלונים     -חצילים קלויים בזילוף טחינה   -

 א"תפו/בוריקיטוס במילוי פטריות -                  פטריות שמפיניון במילוי פסטו    -

 םתבשיל גרגירי חומוס עם בשר ראש וגידי -חומוס עם גרגירים                 -

 

 סלטים

 :סוגים 8לבחירה 

 כרוב לבן   -                 סלט גזר     -פלפלים חריפים  -

 טחינה  -              סלק    -כרוב אדום במיונז -

 פטריות עם בצל -     כרובית מטוגנת         -חומוס -

 סלט חצילים בטחינה  -            מטבוחה   -פלפל חריף -

 חמוצים -קלוי          סלט פלפל    -סלט סלק אדום -

 סלט שומר וגזר חמוץ  -סלט תירס פטריות   -אריסה חריפה -

 ( בעונה)ממרח אבוקדו    -סלט ירקות קצוץ   -טחינה שחורה -

 מנות עיקריות

 :סוגים 2לבחירה 

 דגים מבושלים -

 חזה עוף, נקניקיות חריפות, נקניקיות צוריסוס, קבב , פרגיות:פלטות בשר על האש -

 עופות בגריל -

 לשון עם פטריות/ תבשיל צלי בקר -

 (לאדם₪  22תוספת )אנטריקוט מובחר מיושן  -

 (לאדם₪  22תוספת )דואט סלמון ואמנון -
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 :מנות ילדים

 ציפס+שניצל

 פסטה עם רוטב עגבניות וכדורי בשר

 

 

 תוספות

 סוגים 3לבחירה 

 אפונה   -א אפוי "תפו -             אורז -

 שעועית ירוקה  -  זיתים מבושלים  -א "פשטידה תפו -

  פירה   -ירקות מאודים  -פטריות מרוקאיות -

 ציפס -

 

 :מתוקים

 :סוגים 2לבחירה 

 גלידה+שוקולד חמה

 פאי תפוחים

 'ספינג

 מופלטות

 סלט פירות

 מוס שוקולד
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 :שתיה

 קנקני לימונדה/  בקבוקי ליטר וחצי קוקה קולה

 בירה

 יין

 

 לאדם לתפריט הבסיסי_______מחיר מנה הינו 

 .למנה₪  _____בירה ויין חופשי  –אלכוהול 

 לאדם ____תוספת דואט סלמון ואמנון או תוספת אנטריקוט 

 

 

 אנו מחויבים לאיכות וטריות המוצרים,כשר המקום

 .כל אירוע נוצר במיוחד לכל לקוח ברמה האישית 

 .בתודה מראש הנהלת הפרלמנט

 


