
 , ת"א14אליעזר פרי  – שף סטולרו

 עסקיות צהרים -משלוחים תפריט 
 

 17:00עד  10:00ה'  -א' 
 

 עיקרית ***המנה מנה ראשונה, הכלולה במחיר ה*** 
 

 ( 1)עד  :לעסקית עיקריתמנה  י\בחר

 72₪ ראשונה + לחם + עיזים גבינתו ירוקאביבי סלט  .1
פקאן , אגוזי ארוגולה, תפוחי עץ, אגוזים קלוייםעלי אייסברג, חסה  ,חסה סלנובה, בושהמסוג זים יגבינת ע

 ראשונהמנה  + לחם בריוש ,ויניגרטרוטב בתוספת . ריספי בטטהוק
 

 86₪ ראשונה + לחם + סלמוןו שוק פטהסלט  .2
. בתוספת רוטב זעתר טריו לאבנהגבינת חתוכים גס, העונה ירקות , סלמון צרוב, גבינת פטה טורקיתדג 

 + מנה ראשונהלחם בריוש , לימוןויניגרט 
 

 78₪ + ראשונה פפרדלה פרימוורהפסטה  .3
 , זיתי קלמטה, שעועית ירוקה בלאדיעגבניות לחות, , פיקורינובתוספת גבינת  :פפרדלה פרימוורהפסטה 

 ראשונה.  + מנה עשבי תיבול טרייםוגריל על הזוקיני ירוק, בזיליקום, ארטישוק 
 

 78₪ ראשונה + נפוליטנה משפחתיתפיצה  .4
 + מנה טריים בזיליקוםועלי  מוצרלה, שמן זיתגבינת רוטב עגבניות, : מהטאבון נפוליטנה משפחתיתפיצה 

 .ראשונה
 

 ₪ 82 + ראשונה כמהין נקהאבי משפחתיתפיצה  .5
שמן וזילוף רוקט  עליפרמז'ן,  ,שמפיניוןשמנת, פטריות , מוצרלה: גבינת מהאטבון ביינקה משפחתיתפיצה 
  ראשונה. + מנה כמהין

 

 88₪ + ראשונה סלט ירוקגריל ובטטה +  שניצלג'מבו  .6
 ראשונה + מנה סלט ירוקמהגריל ובטטה  תוספתכה. בפרי מעטפתחזה עוף ב: שניצלג'מבו 

 

 ₪ 86 + תוספת + ראשונהעוף מהגריל בקרמל  יכבד .7
 ראשונה + תוספת + מנה כוסברהו בוטנים מלוחים, בצל ירוק: בקרמל סויהמהגריל עוף  כבדמדליוני 

 (1)עד  בחר תוספת למנה:
 | סלט גינהסלט ירוק | בתנור בשמן זית  תפוחי אדמה| גריל אפויה בבטטה | פירה בחמאה | צ'יפס 

 

 88₪ + תוספת + ראשונהמקורמל פריזאי  המבורגר .8
 צלויות שמפיניון בצלים מקורמלים ביין אדום, פטריות  מוגש עם .גריל פחמיםעל  המבורגר פריזאי

 ראשונה + תוספת + מנה ילי'מייפל וצרוטב מזרק עם  וגשמ .כמהין, עלי ארוגולה, איולי שוםן בשמ
 (1)עד  בחר תוספת למנה:

 גינה| סלט  סלט ירוק| בתנור בשמן זית  תפוחי אדמה| גריל אפויה בבטטה | פירה בחמאה | צ'יפס 
 

 96₪ + ראשונהשעועית ירוקה ו גרילבטטה + תפו"א ו פרגיות מושחמות .9
שעועית ירוקה אפויים מהגריל, בטטה  &תפוחי אדמה מנת בתוספת . ברוטב צ'ילי קוקוס: פרגיות מושחמות

 ראשונה + מנה סלסה עשבי תבליןורוטב  בלאדי
 

 109₪ + תוספת + ראשונה גרילמהפילה סלמון  .10
 ראשונה + תוספת + מנה קרמל סויהורוטב  טאבוןמה אפויים בצליםבתוספת  :גרילעל הסלמון דג פילה 

 (1)עד  בחר תוספת למנה:
 | סלט גינה סלט ירוק| בתנור בשמן זית  תפוחי אדמה| גריל אפויה בבטטה | פירה בחמאה | צ'יפס 

 
 

 ( 1)עד  :לעסקית מנה ראשונה י\בחר

 | בתנור בשמן זית | סלט ירוק  תפו"אעל הגריל | בטטה |  חמאהעם פירה |  צ'יפס אמריקאי

 תימנית |  פיתה סלוףריק |  בייגל ירושלמיפסטה ללא רוטב | |  תיבול , בצל ועשביסלט גינה: מלפפון ועגבנייה

 | ₪ 52 פטהו בוןאטמה חציל|  48₪ ופיתה סלוף מסבחה לוביה |פרוסות  2 לחם בריוש

  58₪ אפויה ובטטה סלט טבולה|  Pura moon 64₪ - סלומון בטמפורה |


