עמדת "מה בפיתה"
אוכל רחוב ישראלי קלאסי עם טוויסט:
אופציה צמחונית :סביח – מיני פיתה עם חציל מטוגן ,ביצה קשה ,טחינה עגבניות ,סלט (מלפפון
חמוץ ,מלפפון רגיל ,בצל ועשבי תיבול) ,עמבה וחריף כאופציה.
אופציה בשרית" :שווארמה" – נתחי שייטל צרובים ,איולי עשבי תיבול (בזיליקום ,מרווה ואורגנו) ,סלט
(מלפפון חמוץ ,מלפפון רגיל ,עגבניה ,בצל ועשבי תיבול) ,עמבה וחריף
האוכל מוגש בניילונית של פיתות ,כמו בפלאפליה מתחת לבית.

עמדה אסיאתית
אופציה בשרית אחת
אוכל מהמזרח ,מעט טעמים סיניים ,מעט טעמים הודיים ,שלוש האופציות הן על בסיס אורז אינדונזי:
אופציה צמחונית :אורז אינדונזי עם תבשיל ירקות הודי .
אופציות בשרית :אורז אינדונזי עם צ'אטני  ,ויקיטורי פרגית בסאטה חמאת בוטנים.
או
צ'אזה בקר ,קוביות חציל בלדי ופרוסות בקר דקות מוקפצות ,ברוטב טרייקי ביתי ובצל ירוק טרי
האוכל מוגש בקרטונית טייק אוואי סינית עם מזלגון או צ'ופסטיק לבחירה .

עמדה איטלקית מהמטבח של הסבתא האיטלקייה שלי
אופציה צמחונית  :פוקצ'ות חמות בליווי אנטי פסטי ,עשבי תיבול ,ממרחים ביתיים ובייבי מוצרלה.
אופציה בשרית:
לזניה בשרית
או
ראגו בקר (פסטה פנה).
האוכל מוגש בצלוחית פסטה ומזלגון.

עמדת פיש אנד צ'יפס
קלאסי לימי הקיץ:
אופציה צמחונית ,WELL :צ'יפס
אופציה בשרית:פיש אנד צ'יפס קלאסי ,דג בטמפורה ,צ'יפס ואיולי נפלא  ,ופלחי לימונים
האוכל יוגש בקונוסי קרטון עם מזלגון/קלשון עץ

עמדת סושי סושימן בהכנה פרונטלית טרי טרי.
האוכל מוגש בצלחות  15X15או בצלוחיות קטנות ומזלגון או צ'ופסטיקס.

מזנון ישראלי
קבביס ,חומוס ביתי וטחינה גולמית ,חצילים מטוגנים ,ירק טרי קצוץ ,טחינה ירוקה ,סלט עגבניות,
בצל סגול וסומק במיני פיתה ביס,
מזנון מקסיקני
תבשיל צ'ילי קונקרנה אותנטי בתוספות של סלסת עגבניות ,גאוקמולי ,ומיני טורטיות בהכנה
פרונטאלית מול קהל האורחים

מזנון גריל פרונטאלי-
 3סוגים לבחירה:
פרגית במרינדת צ'ילי ודבש
אנטריקוט מיושן
נתחי צלעות אסאדו
סירות תפו"א בשום ושמן זית ,ירקות מדורה מיקס
ירקות קלויים ברוטב צ'ימיצ'ורי.

עמדת סלטים
 5סוגי סלטים לבחירה:
סלט קיסר( -חסה רומית ,אייסברג ,רוקט) ברוטב ויניגרט קלאסי אנשובי ואגסים מקורמלים או
גרעיני רימון.
סלט סלק -טופו בוטנים מלוחים ועלים ירוקים וחומץ בו יין לבן עלי פטרוזיליה טריים
סלט קפרזה – עגבניות ,פטריות שמפניון ,בזיליקום ובלסמי מצומצם.
סלט בריאות – קינואה צבעונית ועדשים שחורות עם עגבניות מיובשות ,חמוציות ,צימוקים אוזבקים,
גרעיני רימון ,פטרוזיליה ,כוסברה ,שמיר וגזר מגורר (צבעוני להפליא).
סלט פוזילי  -עגבניות מיובשות וזיתי קלמטה
סלט קישואים בנענע ושקדים -זוקיני בליווי נענע ובזיליקום בשקדים ובוטנים מקורמלים
סלט טאבולה ערבי -גרגירי בורגול בליווי קוביות עגבנייה פטרוזיליה נענע וכוסברה בתחמיץ טבעי
סלט קוויאר חצילים -חציל קלוי באש פתוחה עם עגבניות קצוצות שום ,שמן זית וטחינה
לחמים חתוכים על בוצ'ר ומטבלים HOME MADE
האוכל מוגש בצלחת 20ס 20עם מזלגון.

קינוחים
טרפלס שוקולד בלגי בציפוי קקאו

-

-

מקרונים בטעמים מגוונים
עמדת פירות יפה ומעוצבת.

מיני סופלה שוקולד חם מסתובב בין האורחים.
-

קרמבו שוקולד במילוי מוס שוקולד

