תפריט פולי  -חלבי
פתיחה:
 פוקצ'ה ביתית  -עם שמן זית  /בצל  /אורגנו.
 אנטיפסטי -מבחר של ירקות צלויים :פלפלים עם בלסמי  /בטטות צרובות  /שיני שום
צלויים בדבש ויין לבן  /קישוא נפוליטני עם בזיליקום חומץ ויין אדום.

סלטים ( 3לבחירה):
 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 ירוק  -תערובת חסות צבעוניות ,רימונים וויניגרט הדרים.
 סלט קצוץ  -עם לימון ושמן זית.
 סלט שורשים  -חסה ,עלי בייבי ,מקלות גזר ,קולרבי וסלק,חמוציות ,צנוברים וויניגרט הדרים.
 סלט יווני  -עגבנייה ,מלפפון ,פלפל ,בצל אדום ,זיתים שחורים וגבינה צפתית מעודנת.
 סלט איטלקי  -בורגול מלא ,תערובת ירוקים ,אגוזים ,עגבניות מיובשות ושמן זית


חציל בטחינה – עם עשבי תיבול ושום.

עיקריות ( 3לבחירה):
 פסטה  -לבחירה :ספגטי  /פטוצ'יני  /פנה.
רטבים לבחירה :שמנת פטריות ,עגבניות קלאסי ,סלסה רוזה ,אל-אוליו
 לזניה מוצרלה  -עגבניות ,בשמל ובזיליקום במילויים שונים :פיטריות ,חצילים ,קישואים
 קנלוני גלילי  -פסטה במילוי ריקוטה ושמנת עם רוטב :תרד או בטטה.
 פרמז'נה  -שכבות חצילים וגבינת פרמזן ברוטב עגבניות.
 קיש – לבחירה :פטריות  /כרישה  /בצל  /ירקות  /תרד  /זוקיני.
 פילה דג נסיכה  -ברוטב עגבניות פיקנטי – .בתוספת ₪ 10
 פילה אמנון  -בתנור עם שום ,רוזמרין ,שמן זית ויין לבן – בתוספת ₪ 15
 פילה סלמון  -בתנור עם שום ,שמן זית ,פלחי לימון וטימין – בתוספת 20
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תוספות( :אחת לבחירה):
 ירקות אפויים עם רוזמרין ,שום ושמן זית.
 תפו"א ובטטה בתנור אפוי עם עשבי תיבול ושמן זית.
 שעועית ירוקה מוקפצת ברוטב סויה ,ג'ינג'ר וסומסום.
 ריזוטו :אורז איטלקי בליווי פטריות ,עגבניות שרי ,בצל סגול ופרמזן.
 פרוסות תפוח אדמה בשמנת ומוצרלה.
 אורז לבן עם עשבי תיבול וחמוציות.
 קוסקוס מרוקאי ביתי.

מנת ילדים (עריכה בשולחן ילדים):
 פיצה נפוליטנה  +פסטה  2רטבים :גם עגבניות וגם שמנת  +סלט יווני לילדים .

לסיום מתוק:
מבחר עוגות הבית – עוגת גבינה פירורים ,טרמיסו ,מוצארט ,ניקול ,לוטוס ,שוקלד
שתיה קלה – תפוזים \ לימונדה \ אשכולית אדומה \ שתיה מוגזת  1.5ליטר \ מים
בר שתיה חמה – נס ,קפה שחור ,תה נענע \ אספרסו \ קפוצ'ינו
בקבוק יין לבן למרכז שולחן

 מחיר לסועד – ₪ 135
 מחיר לילד ₪ 80 -



*המחיר כולל מע"מ.
התשלום במזומן או בצ'ק מזומן בלבד.
*לא כולל  10%שירות (תשלום עבור שירות במזומן בלבד).
*ניתן להוסיף בקבוקבירה בתוספת  10ש"ח לאדם.
*בחגים ובשבתות תוספת של  ₪ 60לאדם.
* משך האירוע עד  3שעות

מסעדת פולי | רח' יהודה  ( ,1שכונות בקעה ) ירושלים.
טל'  | 02-6714888 -פקס  | 02-6737955 -נייד polly.restaurant@gmail.com | 050-8846963

