עסקית מטעים ₪ 89 -
מנה ראשונה לבחירה בלווי לחם מחמצת
סלט ירוק -חסה פריכה ,בצל סגול ,עגבניות שרי בלווי רוטב ויניגרט חרדל
קרפצ'יו סלק -עם פסטו ואגוזי לוז ,גבינת פטה ופילטים של תפוז
חציל בטחינה -חציל שרוף ,טחינה אתיופית ,קונפי שום ,עגבניות קונקסה ,שמן זית ועשבי תיבול
מרק היום -שאל/י את המלצר/ית
ארנצ'יני -שני כדורי ריזוטו ,עם פטריות ,כמהין ,פרמז'ן ומוצרלה ,מוגש על רוטב ארביאטה חם )תוספת (₪ 15

עיקריות לבחירה
פילה סלמון -סלמון צרוב בחמאת שום ויין לבן מוגש על מצע ירקות ירוקים מוקפצים )תוספת (₪ 10
פילה לברק -אפוי עם חמאת שקדים ועשבי תיבול מגיע בליווי פירה )תוספת (₪ 10
פיש & צ'יפס -דג בציפוי בלילת בירה על מצע צ'יפס ,מוגש עם פלח לימון ומטבלים )תוספת (₪ 10
סלט ניסואז -טונה ,תפו"א,ארטישוק  ,ביצה קשה ,חסה ,שעועית ירוקה ,בצל סגול ,ע.שרי ופילה אנשובי Ortiz
פנצנלה -מוצרלה טרייה ,עגבניות ,בצל סגול ,קרעי ג'בטה קלויה ,זיתי קלמטה ,ריחן ,שמן זית ,בלסמי מצומצם ולימון
סלט פאטוש – עגבנייה ,מלפפון ,גזר ,צנון ,פלפלים בצבעים וקרוטונים בתיבול של שמן זית ,לימון ,זעתר טרי ,סומק
וגבינה בולגרית
סלט קיסר– סלט קיסר – חסה פריכה ,רוטב קיסר ,קרוטונים וגילופי פרמז'ן
תוספת טונה רגילה ₪ 7 -טונה אדומה ₪ 12
סלט קינואה וכרובית פריכה -קינואה אורגנית אדומה ולבנה ,כרובית פריכה ,פטרוזיליה ,בצל ירוק ,בצל סגול ,סלרי,
חמוציות ,שקדים ,טחינה גולמית וסילאן
לזניה תרד -תרד תורכי רוטב בשמל עשיר עם עגבניות מרוסקות ומבחר גבינות ברוטב רוזה
לינגוויני סלמון ספינצ'י -חמאה ,שום ,יין לבן ,נתחי סלמון ,שמנת ותרד
לינגוויני פומודורו – עגבניות טריות ,שום ,שמן זית וריחן
לינגוויני פונגי – רוטב שמנת פטריות ,מחית כמהין ,שום ,יין לבן ואגוז מוסקט
לינגוויני אל אוליו -שום ,שמן זית ,שעועית ירוקה ,פרמז'ן ועשבי תיבול
רביולי גבינות – ממולא גבינות ברוטב חמאת מרווה ושום
ניוקי פריטו  -ניוקי מטוגן ברוטב קונפי עגבניות שרי עשיר ,תרד ,שום חמאה ויין לבן
העסקית כוללת כוס שתייה קלה לבחירה -לימונדה \ תפוזים \ אשכולית אדומה \ כוס סודה \
שדרוג לכוס יין הבית אדום \ לבן \ רוזה בתוספת ₪ 14

