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 קבלת פניםקבלת פניםחטיפי חטיפי 
 

 בליווי רוטב צ'ילי- שיפודי סלמון בטמפורה

 עם טרטר עגבניות ועלי מרווה מטוגנים-ברוסקטה 

 עלי אורז במילוי ירק טרי ורוטב סצ'ואן- אגרול ויאטנמי                           

 טרי, שום וטחינה חמה בליווי עלי זעתר- אפויהכרובית 

 כחולה ברוטב בלסמי וחומץ בן יין אדוםגבינה  - קרפצ'ו סלק חי

 ספיתיפלפלים צבעונים על קרם אבוקדו מוגש ב"שוט" בליווי טורטיה קר - סביצ'ה דג ים

 בייבי מוצרלה עגבנית שרי ועלי בזיליקום טרי ברוטב טפנד זיתים שחורים - יקיטורי קפרזה

 פיקנטיגל במילוי גבינת פטה מתובלת בעשבי תיבול גולמ - חציל בלדי

 בתוך כף סינית ובתוכו נגיעה של  מוס סלרי- גספצ'ו עגבניות

 מטוגנת/צלויה ברוטב נענע - גבינת חלומי

 בריוש עם גבינת שמנת וקוויאר אדום 

 במילוי קרישה ופרמזן -פטריות 

 רדתברוטב שמנת ו -ספי יניוקי קר

 ילי אסייתי'ברוטב צ - סלמון בטמפורה

 ואנטיפסטי ןבמילוי סייט -טורטיות 
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 סלטיםסלטים

 קאצ'ות חמות עם רוזמרין ושמן זיתעגבניות שרי, אגוזי מלך, ברוטב ויניגרט חרדל ודבש. לצד פו -סלט ירוק

 קלוי עם טחינה ולימון כבוש ורוטב סלסת עגבניות- חציל בלדי

 בזיליקום ופטריות שמפניון וזיתי קלמטה מתובל בשמן זית ולימון -סלט עגבניות שרי

 ירקות טריים חתוכים גס על מצה חסה טרייה ,גבינה בולגרית בקישוט זעתר טרי  –סלט יווני קלסי 

 עגבנייהבורגול בעירוב פטרוזיליה ,כוסברה ונענע טריים וקוביות  –סלט טבולה 

 חציל קלוי  ברוטב יוגורט וטחינה וצנוברים קלויים– סלט חציל בלדי

 ים על מצה קרח גרוס בליווי איולי שום שמירמבחר ירקות טריים חתוכים לאורך מוגש

 מיקס עלים ירוקים בליווי אגסים ,אגוזי מלך, וחמוציות ברוטב וינגרט תפוזים – סלט ירוק

 ן וטחינהאחיטה גרוסה בליווי ירק טרי קצוץ ,קוביות בטטה , ברוטב סיל –סלט טבולה גס

 כרוב סגול/לבן בליווי נבטים וסומסום שחור ברוטב אסייתי – סלט בריאות

 ם טחינה ירוקה וסלסת עגבניות שריאפויים ומוגשים ע -חצי חציל בלדי

 עגבניות שרי בבזיליקום ,שמן זית וצנוברים- סלט פטריות

 פקאן סיני בוינגרט הדרים -סלט גזר

 טרי ובזיליקום עגבניות מיובשות וזיתי קלמטה -פוזילי

 ויות בתחמיץ בלסמי ופלפלים מבחר עלי בייבי מעוטרים בטבעות בטטה צל -עלי בייבי ובטטהסלט 

 בליווי פירות העונה ברוטב וינגרד תפוזים  עם -סלט ירוק

 עגבניות שרי, עלי בזיליקום רעננים ביבי מוצרלה וזיתי קלמטה מובחרים– סלט קפרזה

 נבטים ווינגרד שומשום. מבחר ירוקות שורש חתוכים דק בליווי – סלט שורשים

מעוטר בתותים טריים ופקאן סיני– סלט גזר ותפוזים
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 בופהבופה

 

 בליווי עגבניות שרי -תפו"א אדמה קטנים

 מוקפצת בליווי אטריות אורז ורוטב אסייתי -שעועית ירוקה

 ברוטב שמן זית לימונים טריים ואורגנו-נתחוני סטייק סלמון 

 נעשות לעיניי האורח ומבחר אלמנטים להרכבה אישית כגון: מבחר מיני פוקצות –מזנון טאבון 

 ירקות קלויים , ממרח פסטו ,טפנד זיתים ירוקים ,פסטו ומבחר גבינות –פסטי אנטי

 מגשיי בורקס במילוי גבינות/ תרד /תפ"א / פטריות על בסיס בצק פילו טרי – מזנון בורקס יווני

 חמוצים עגבניות, מלפפוניםביצים קשות,סלסת 

 מבחר קישים בטטה ופרמז'ן ,תרד ופלפלים קלויים ,גבינות וירק,מיקס פיטריות -מזנון מיני קישים  

 קי וג'ינג'ר או רוטב לימונים ויין לבןארטבים טרי 2פלנז'ה מוגש בליווי צלוי על -סטייק סלמון נורווגי 

 פרוסות תפ"א ובטטה אופייה בשמנת ורוזמרין –גרטן תפ"א ובטטה 

 י חמוציות שקדים מולבנים בצל ירוק רענןבליוו-אורז 

 ושעועית ירוקהעונים , בצלים סגולים, עגבניות פלפלים צב - מיקס ירקות

 עטוף בבצק פילו ועלי מנגולד ברוטב שמנת ויין  -דג ים

 ברוטב למון גראס אסייתי  -סטייק סלמון

 וליטנה במילוי ארבעה גבינות ברוטב נפ -קנלוני

 עם עגבניות מיובשות שקדים ושומשום מוקפצת-ירוקה  עועיתש

 יקי אותנטיאברוטב טרי -יקיטורי סלמון

                               מבחר מיני קישים בטעמים שונים

 צמחוני/דגים  -מיקס סושי

 העונה בצ'ימיצ'וריירקות  – יקיטורי ירקות

 סטוברוטב פ  -יקיטורי חלומי

 צ'ילי מתוק וג'ינג'ר- יקיטורי טופו
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  קינוחיםקינוחים

 שוקולד בלגי עטוף בקקאו טהור-טראפלס 

 קינמון על בסיס בצק פילו מוגש חם בליווי רוטב ונילעם  – ח עץשטרודל תפו

 לידת וניל צרפתיעם גחם  -מיני סופלה

 וניל עם בצק עלים ושוקולד -עוגת שכבות

 מגוון פירות העונה 

 וחי עץ אפויים ופירורי שטרוייזלתפ -קרמבל

 פירורים ורוטב פירות יער בכוס אישים- קרם גבינה

 יער ותותים  על מצע קדאיף בליווי קולי פירות -מוס שוקולד לבן

 נים צרובות אבליווי ת- קרם בורלה

 באפיה פרונטאלית בליווי גלידת וניל צרפתי - סופלה שוקולד בלגי

 חלב בליווי קצפת לבנה דובדבנים ופירורי שוקולד )בכוס מרטיני(  מוס שוקלד -היער השחור 

 בליווי גלידת קינמון  -שטרודל הונגרי

 תות,לימון וכו..י במילו -מבחר טרפלסים

 מקרון בשלל צבעים וטעמים

 בטעמים שונים בליווי סלט פירות העונה - מבחר סורבה

 קרם טירמיסו בכוס אישית

 מוס גבינה ופירורים

  שוקולד בלגימוס 

  

 

  

 

 

 


