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תפריט עסקיות

מוגש בימים א'-ה' בין השעות 12:00-17:00. 
הארוחה העסקית כוללת: מנה ראשונה, מנה עיקרית, תוספת לבחירה 
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לחם הבית פוקאצ'ת עשבי תיבול אפויה בטאבון, בתוספת ממרח פלפלים ושמן זית. בתיבול בלסמי ושום קונפי.

פוקאצ׳ת ירקות קלויים פוקאצ'ה אפויה בטאבון, בתוספת ירקות שוק קלויים, שום קונפי ועשבי תיבול. בליווי טחינה ירוקה.

חציל בטחינה ולימונים כבושים חציל שרוף על האש, בתיבול שמן זית, לימון, מלח ופלפל. עם טחינה ירוקה, קרם לימון כבוש, סלסת 
עגבניות עם עשבי תיבול טריים, שום קונפי ושמן ירוק. בליווי פלוט לחם. 

סלט ירוק

סלט קצוץ

מרק

שניצל חזה עוף טרי בציפוי תערובת פריכה של פרורי לחם ופנקו.

פסטת חזה עוף חזה עוף צרוב על קרעי פסטה, פטריות, שעועית ירוקה, שום קונפי, בצל ועשבי תיבול ברוטב שמן זית ונגיעות קרם שום.

המבורגר )בתוספת 19 ₪( קציצת המבורגר עסיסית במשקל 250 גרם צלויה בגריל. 

פרגית צלויה פרגית צלויה על הגריל מזוגגת בציר עוף.

״עראייס״ פרגיות וכבש מאפה ממולא נתחי פרגיות וכבש עם בצל מטוגן, חמוציות, עשבי תיבול ושבבי פיסטוק. בתיבול ראס אל חנות, 
ממרח פלפלים פיקנטי וטחינה ירוקה.

סינייה ראגו טלה וירקות שורש בבישול ארוך, גלדי בצל וקוביות חציל, סוכריות שרי, גרגירי חומוס, צנוברים, עשבי תיבול ותבלינים 
ארומטיים במחבת עטופה בבצק לוהט.

פילה סלמון אפוי במרינדת עשבי תיבול ונגיעות שמן ירוק.

פסטת ציידים 

אנטריקוט 250 ג׳ )בתוספת 10 ₪( נתח אנטריקוט מיושן, צ'ימיצ'ורי בתוספת "האש בראונס" ופטריות, קרם אפונה וקרם שום לימוני.

סינטה סטייק סינטה מיושן 250 גרם צלוי על הגריל, ברוטב יין אדום.

טטאקי טונה אדומה טונה אדומה צרובה על קרעי פסטה, פטריות, שעועית ירוקה, שום קונפי, בצל ועשבי תיבול. 
ברוטב שמן זית ונגיעות קרם שום.

תבשיל פריקי  //  תפוחי אדמה  //  מג׳דרת בן גוריון //  צ׳יפס

תוספת קינוח לארוחה עסקית ₪28

 תוספת חמה לבחירה  שתייה

התפריט תקף בימים א'-ה', בין השעות 12:00-17:00 בישיבה במסעדה בלבד. 
תפריט עסקיות אינו תקף באירועים. אין כפל מבצעים ו/או הטבות נוספות לרבות הנחות מועדון. 

המנות שבתפריט עשויות להכיל ביצים, בוטנים, גלוטן )חיטה(, שיבולת שועל, סויה, אגוזים, 
דגים, שומשום ומרכיבים אלרגניים נוספים. התמונה להמחשה בלבד.
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יין הבית ₪18  //  שליש בירה מהחבית ₪18 




