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 תפריט כרמל

 
 :ש לבחירתך(ו)של ראשונות

 
פלפלים קלויים עם )פסטי: מבחר של ירקות צלויים בתיבולים שונים. אנטי -

בלסמי, צלפים ושמן זית / בטטות צרובות / פרחי שום צלויים בדבש ויין לבן / 
קישוא נפוליטני עם בזיליקום חומץ ויין אדום / סטייק חציל עם ויניגרט ועשבי 

 (תיבול
  חציל בטחינה -
 פטריות ממולאות בתערובת גבינות ועשבי תיבול. -
 פוקצ'ות שמן זית/בצל/אורגנו -

 
 

 סלטים )שלושה לבחירתך(:
 

 סלט עגבניות שרי, פסטו ובצל סגול. -
 סלט סלק, ג'ינג'ר, תפוח ושמן זית. -
 סלט בריאות: עלי בייבי, חסה, עגבניות שרי, אגוזי ופירות יבשים. -
 ות צבעוניות, רימונים וויניגרט הדרים.סלט ירוק: תערובת חס -
 סלט קצוץ עם לימון ושמן זית. -
סלט שורשים: חסה, עלי בייבי, מקלות גזר, קולרבי וסלק,חמוציות,  -

 צנוברים וויניגרט הדרים.
:עגבנייה, מלפפון, פלפל, בצל אדום, זיתים שחורים וגבינה סלט יווני -

 צפתית מעודנת.
ירוקים, אגוזים, עגבניות מיובשות  סלט איטלקי: בורגול מלא, תערובת -

 ושמן זית
 

 עיקריות )שלוש לבחירה(:
 

 )אחד לבחירה( י / פטוצ'יני /  פנה במבחר רטביםספגט -
 לזניה מוצרלה, עגבניות, בשמל ובזיליקום. -
 (.או בטטה במילוי ריקוטה ושמנת )תרד גלילי פסטה קנלוני: -
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 פרמז'נה: שכבות חצילים וגבינת פרמזן ברוטב עגבניות. -
 קישים: פטריות / כרישה / בצל / ירקות / תרד / זוקיני. -

 
 

 )אחת לבחירה(: תוספות:
 

 ירקות אפויים עם רוזמרין, שום ושמן זית. -
 תפו"א ובטטה בתנור אפוי עם עשבי תיבול ושמן זית. -
 .מסוםוסור ירוקה מוקפצת ברוטב סויה, ג'ינג'שעועית  -
 ריזוטו: אורז איטלקי בליווי פטריות, עגבניות שרי, בצל סגול ופרמזן. -
 קוסקוס מרוקאי ביתי. -

 
 
 
 

 

 מיקס קינוחים:
 

 מוס שוקולד: לבן או שחור. -

 עוגת גבינה פירורים / טירמיסו. -
 גלידה בטעמים -
 סלט פירות. -
 סורבה בטעמים. -

 

 תפוזים, לימונדה ומוגזים. יה קלה:ישת
 סו, תה, נס קפה, קפה שחור. )מוגש מהבר(אספר יה חמה:ישת

 על כל שולחן. הביתבקבוק יין 
 

  

  לאדם. ₪ 60בחגים ובשבתות תוספת של 

 
 

 כולל מע"מ  ₪ 120מחיר לסועד 
 שירות 10%המחיר לא כולל 

 התשלום במזומן או בצ'ק בלבד.
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 תבור תפריט
 

 :לבחירתך( )שלוש ראשונות
 

 לות חצילים במילוי לבנה מתובלתליג \פטריות ממולאות בתערובת  -
 גבינות ועשבי תיבול.

פלפלים קלויים עם ) אנטי פסטי: מבחר של ירקות צלויים בתיבולים שונים -
 בלסמי, צלפים ושמן זית / בטטות צרובות / פרחי שום צלויים בדבש ויין לבן /

יק חציל עם ויניגרט ועשבי קישוא נפוליטני עם בזיליקום חומץ ויין אדום / סטי
 (תיבול

 חציל בטחינה -
 פוקצ'ות שמן זית/בצל/אורגנו -
 קרוסטיני: פרוסות ג'בטה מוגש עם ממרחים שונים. -

 
 

 סלטים )שלושה לבחירתך(:
 

 סלט עגבניות שרי, פסטו ובצל סגול. -
 סלט סלק, ג'ינג'ר, תפוח ושמן זית. -
 סלט בריאות: עלי בייבי, חסה, עגבניות שרי, אגוזי ופירות יבשים. -
סלט שורשים: חסה, עלי בייבי, מקלות גזר, קולרבי וסלק,חמוציות,   -

 צנוברים וויניגרט הדרים
 סלט קצוץ עם לימון ושמן זית. -
עגבנייה, מלפפון, פלפל, בצל אדום, זיתים שחורים וגבינה : סלט יווני -

 צפתית מעודנת.
יטלקי: בורגול מלא, תערובת ירוקים, אגוזים, עגבניות מיובשות סלט א -

 ושמן זית.
 סלט פטריות חמות על מצע חסה ועגבניות שרי. -
פלפל , ירקות שורש סלט עיזים תערובת של חסה ועלי בייבי עם מקלות -

 וטוסטונים של גבינת עיזים. קלוי
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 (:מתוכן אחת דג עיקריות )שלוש לבחירה
 

 )אחד לבחירה(פנה במבחר רטבים שונים./ספגטי / פטוצ'יני  -
 לזניה מוצרלה, עגבניות, בשמל ובזיליקום. -
 (.או בטטה במילוי ריקוטה ושמנת )תרד גלילי פסטה קנלוני: -
 פרמז'נה: שכבות חצילים וגבינת פרמזן ברוטב עגבניות. -
)טעם אחד / בטטה שה / בצל / ירקות / תרד / זוקיניקישים: פטריות / כרי -

 לבחירה(
 פילה דג ברוטב עגבניות פיקנטי. -
 פילה אמנון בתנור עם שום, רוזמרין, שמן זית ויין לבן. -
 ןשום, שמן זית, פלחי לימון וטימיפילה סלמון בתנור עם  -

 

 )אחת לבחירה(: תוספות:
 

 ריזוטו: אורז איטלקי בליווי פטריות, עגבניות שרי, בצל סגול ופרמזן. -
 קוסקוס מרוקאי ביתי. -
 עם רוזמרין, שום ושמן זית.ירקות אפויים  -
 וסומסום. רשעועית ירוקה מוקפצת ברוטב סויה, ג'ינג' -
 ימין.ותפרוסות תפו"א ובטטה בשמן זית  -
 פרוסות תפוח אדמה בשמנת ומוצרלה. -

 מיקס קינוחים:

 מוס שוקולד: לבן או שחור. -
 עוגת גבינה פירורים. -
 טירמיסו. -
 .טראפלס -
 סלט פירות. -
 גלידה בטעמים. -
 .סורבה בטעמים -

 

 תפוזים, לימונדה ומוגזים. יה קלה:ישת
 אספרסו, תה, נס קפה, קפה שחור. )מוגש מהבר( יה חמה:ישת

 על כל שולחן. הביתבקבוק יין 
  ₪ 10בירה מהחבית תוספת 

 
 כולל מע"מ ₪ 145מחיר לסועד 

 שירות 10%לא כולל  המחיר
 התשלום במזומן או בצ'ק בלבד.

 

  ם.לאד ₪ 60בחגים ובשבתות תוספת של 
 
 



 

 

 , ) שכונות בקעה ( ירושלים.1מסעדת פולי |  רח' יהודה 

 |  054-7321094|   02-6737955 -| פקס  02-6714888 -טל' 
polly.restaurant@gmail.com 

 
 
 
 
 

 



 

 צהריים שבתתפריט ארוחת 

 על השולחן

 חלת שבת

 יין לקידוש

 לחמניות אישיות

 סוגי סלטים 6

 שתייה קלה

 מיץ תפוזים

 מיץ לימונדה

 מים קרים

 מנה עיקרית

 ביצים, תפו"א, שעועית, חומוס, חיטה ואורז –חמין בשר 

 כרעיים עוף צלוי ברוטב שזיפים

 מנה אחרונה

 פירות העונה

 פינת קפה ועוגיות

 

 ₪ 220מחיר למבוגר: 

 ₪ 150מחיר לילד: 



 
 תפריט ארוחת ערב שבת

 

 על השולחן

 חלת שבת

 יין לקידוש

 לחמניות אישיות

 סוגי סלטים 6

 שתייה קלה

 מיץ תפוזים

 מיץ לימונדה

 מים קרים

 מנה ראשונה

 פילה דג ברוטב )או תחליף למי שלא אוכל דגים(

 מנה עיקרית

 כרעיים עוף בתנור

 צלי בקר ברוטב פטריות

 תוספות

 אורז לבן

 בתנורתפו"א אפוי 

 גזר גמדי מאודה

 מנה אחרונה

 פירות העונה

 פינת קפה ועוגיות

 

 שעות בהתאם לכניסת שבת

 שח 220מבוגר 

 שח  150ילד 



 
 ברית תפריט 

 

 פוקצ'ות שמן זית/בצל/אורגנו  -
 לחמניות הבית -

אנטי פסטי: מבחר של ירקות צלויים בתיבולים שונים )פלפלים קלויים עם  -
בלסמי, צלפים ושמן זית / בטטות צרובות / פרחי שום צלויים בדבש ויין לבן / 

ויניגרט ועשבי קישוא נפוליטני עם בזיליקום חומץ ויין אדום / סטייק חציל עם 
 תיבול(

 חציל בטחינה -
חמוציות וצנוברים , מקלות ירקות שורש: עלי בייבי, חסה, שורשיםסלט  -

 .ברוטב וויניגרט הדרים
עגבניות שרי, פטריות, אגוזי מלך : תערובת חסות צבעוניות, פוליסלט  -

 .וצ'יפס בטטה
 ,קרוטוניםעגבנייה, מלפפון, פלפל, בצל אדום, זיתים שחורים: סלט יווני -

 וגבינה צפתית מעודנת.
 

 פיצה/ ברוטב אחד לבחירה ספגטי / פטוצ'יני  -
 לזניה מוצרלה, עגבניות, בשמל ובזיליקום. -
 פילה אמנון בתנור עם שום, רוזמרין, שמן זית ויין לבן. -
פרוסות תפוח אדמה בשמנת  / פרוסות תפו"א ובטטה בשמן זית ותימין -

 ומוצרלה.
-  
 וקינוחים אישיים בר עוגות -

 
 תפוזים, לימונדה. שתייה קלה:
 אספרסו, תה, נס קפה, קפה שחור. )מוגש מהבר( שתייה חמה:

 בקבוק יין הבית על כל שולחן.
  ₪ 10בירה מהחבית תוספת 

 
 כולל מע"מ ₪ 110מחיר לסועד 

 שירות 10%המחיר לא כולל 
 התשלום במזומן או בצ'ק בלבד.
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