סטולרו שף  -אליעזר פרי  ,14תל אביב

תפריט משלוחים – רץ כל היום
מנות ראשונות
 .1בייגל ירושלמי עם מטבלים ₪28
בייגל ירושלמי ומגוון מטבלים :שמן זית ,דואה (תערובת תבלינים מצרית) ,שמנת חמוצה וסלסה עגבניות
 .2מסבחה לוביה ופיתה סלוף ₪48
מסבחה לוביה :טחינה ,סחוג ירוק ,עמבה ,עשבי תיבול טריים ובצל .בתוספת פיתה סלוף תימנית
 .3חציל מהטאבון וגבינת פטה ₪52
חציל מהטאבון עם גבינת פטה ,שמן זית וכמון ,עשבי תיבול טריים בסומק ,טחינה ,עמבה ,סלסה עגבניות
וסחוג ירוק
 .4סלומון בטמפורה ₪64 Pura moon -
דג סלומון במעטפת טמפורה ,ברוטב איולי ליים ויוזו
 .5סלט טבולה ובטטה אפויה ₪58
סלט טבולה :קינואה לבנה ,קינואה אדומה ,עשבי תיבול טריים ,בטטה אפויה מהטאבון ,עגבניות ,חמוציות,
אגוזים ,ברוטב טחינה גולמית וסילאן

מנות עיקריות
 .1סלט אביבי ירוק וגבינת עיזים  +לחם בריוש ₪62
גבינת עיזים מסוג בושה ,חסה סלנובה ,חסה אייסברג ,עלי ארוגולה ,תפוחי עץ ,אגוזים קלויים ,אגוזי פקאן
וקריספי בטטה .בתוספת רוטב ויניגרט ולחם בריוש
 .2סלט שוק פטה וסלמון  +לחם בריוש ₪76
דג סלמון צרוב ,גבינת פטה טורקית ,ירקות העונה חתוכים גס ,גבינת לאבנה וזעתר טרי ,ברוטב ויניגרט
לימון .בתוספת לחם בריוש
 .3פסטה פפרדלה פרימוורה ₪68
פסטה פפרדלה פרימוורה :בתוספת גבינת פיקורינו ,עגבניות לחות ,שעועית ירוקה בלאדי ,זיתי קלמטה,
זוקיני ירוק ,בזיליקום ,ארטישוק על הגריל ועשבי תיבול טריים
 .4פיצה משפחתית נפוליטנה ₪68
פיצה משפחתית נפוליטנה מהטאבון :רוטב עגבניות ,גבינת מוצרלה ,שמן זית ועלי בזיליקום טריים
 .5פיצה משפחתית ביאנקה כמהין ₪72
פיצה משפחתית ביאנקה :גבינת מוצרלה ,שמנת ,פטריות שמפיניון ,גבינת פרמז'ן ,עלי רוקט וזילוף שמן
כמהין
 .6ג'מבו שניצל  +בטטה גריל וסלט ירוק ₪78
ג'מבו שניצל :חזה עוף במעטפת פריכה .בתוספת בטטה מהגריל וסלט ירוק
 .7כבדי עוף מהגריל בקרמל  +תוספת ₪76
מדליוני כבד עוף מהגריל בקרמל סויה :בוטנים מלוחים ,בצל ירוק וכוסברה  +תוספת
בחר תוספת למנה( :עד )1
צ'יפס | פירה בחמאה | בטטה אפויה בגריל | תפו"א בתנור בשמן זית | סלט ירוק | סלט גינה
 .8המבורגר פריזאי מקורמל  +תוספת ₪78
המבורגר פריזאי הנעשה על גריל פחמים .מוגש עם בצלים מקורמלים ביין אדום ,פטריות שמפיניון צלויות
בשמן כמהין ,עלי ארוגולה ,איולי שום .מגיע עם מזרק רוטב מייפל וצ'ילי  +תוספת
בחר תוספת למנה( :עד )1
צ'יפס | פירה בחמאה | בטטה אפויה בגריל | תפו"א בתנור בשמן זית | סלט ירוק | סלט גינה
בחר/י מידת עשייה? (עד )1
WD | MW | M
 .9פרגיות מושחמות  +תפו"א ובטטה גריל ושעועית ירוקה ₪86
פרגיות מושחמות :ברוטב צ'ילי קוקוס .בתוספת מנת תפוחי אדמה & בטטה אפויים מהגריל ,שעועית ירוקה
בלאדי ורוטב סלסה עשבי תבלין

 .11פילה סלמון גריל  +תוספת ₪119
פילה דג סלמון על הגריל :בתוספת בצלים אפויים מהטאבון ורוטב קרמל סויה  +תוספת
בחר תוספת למנה( :עד )1
צ'יפס | פירה בחמאה | בטטה אפויה בגריל | תפו"א בתנור בשמן זית | סלט ירוק | סלט גינה

מנות ילדים
 .1שניצל ילדים  +צ'יפס אמריקאי ₪56
שניצל עשוי מחזה עוף במעטפת פריכה .בתוספת צ'יפס אמריקאי
 .2פסטה ברוטב עגבניות ₪52
פסטה ברוטב עגבניות עשיר

תוספות בצד












צ'יפס אמריקאי ₪18
צ'יפס אמריקאי גדול ₪36
פירה בחמאה ₪18
בטטה על הגריל ₪18
תפו"א בתנור בשמן זית ₪16
סלט ירוק ₪16
סלט גינה :מלפפון ועגבנייה ,בצל ועשבי תיבול ₪16
פסטה בלי רוטב ₪22
בייגל ירושלמי ריק ₪18
פיתה סלוף תימנית ₪5
לחם בריוש  2 -פרוסות ₪12

קינוחים


נמסיס שוקולדים ₪48
עוגת טראפל שוקולד עשירה ,קרמו שוקולד ,שברי קרמל ,ארבסק שוקולד ,קרם שנטילי וקרמבל עוגיות

שתיה
















מים סאן בנדטו קטן ₪13
מים אקווה פנה גדול ₪24
מים סן פלגרינו גדול ₪25
מים פרייה ₪14
פפסי קולה ₪14
פפסי מקס ₪14
 7אפ ₪14
דיאט  7אפ ₪14
ג'ינג'ר אייל ₪14
ג'ינג'ר ביר ₪14
מי טוניק ₪14
סיידר צלול ₪14
בירה מלכה בהירה ₪34
בירה מלכה אדמונית ₪34
בירה סול ₪34

