תפריט מגשי אירוח חלבי
מנות פתיחה
















סלט השף  :מגוון חסות ,נבטים ,אגוזים ,גרעיני חמנייה ,קרוטונים ,שרי ורוטב
השף
פלטת ירקות  :ירקות טריים מגוונים חתוכים לצד מטבלים
סלט בטטה  :בטטה קלויה בליווי עדשים
סלט פסיפס קוסקוס  :עם גרגרי חומוס ,אפונת גינה וגזר מגורד
סלט טבולה  :בורגול ,פטרוזיליה ,בצל ירוק ונענע קצוצים ומתובלים בלימון
ושמן זית
כרוב אסייאתי  :רצועות כרוב חמוץ מתוק בדבש לימון סויה מעוטר בזירעוני
שומשום
סלט יווני  :מגוון חסות ,מלפפונים ,עגבניות ,זיתי קלמטה ,טבעות בצל ,זעתר
וגבינה בולגרית
סלט פסטה  :עם עגבניות מיובשות ,זיתי קלמטה ,שום כבוש ובזיליקום
שרי במוצרלה  :חצאי עגבניות שרי טריות ומיובשות ,שום כבוש ,בצלצלים,
זיתים ,כדורי מוצרלה ובזיליקום
פלטת אנטיפסטי  :מגוון ירקות קלויים בתיבול ים תיכוני
פלטת גבינות  :רוקפור ,פטה ,גבינת עיזים ,אמנטל ,קשקבל
עלי גפן  :ממולאים באורז ,תערובת אגוזים ועשבי תיבול
דגים מעושנים  :פילה סלמון מעושן ,הרינג כבוש ,פילה מטיאס בשמן,
לקרדה..
סלסילת מאפים מלוחים  :בורקס גבינה ,בורקס תפו"א ,בוריקיטס ,בואיקוס,
מאפה תרד ,מאפה גבינה וזיתים
סלסילת מאפים מתוקים  :גביניות ,קרואסון חמאה ,קרואסון שוקולד ,קרואסון
שקדים

מנות מורכבות







מיני בלינצ'ס  :במילויי גבינות מגוונות
פלטת גלילי חציל  :דפי חציל קלויים במילוי קרם שמנת ופלפלים קלויים
רול טורטייה  :במילויים שונים
לזניה  :מאפה פסטה איטלקי משולב עם גבינת ריקוטה ופרמזן ,חצילים קלויים
ושמנת
לביבות  :תפוחי אדמה  /ירק
ממולאים  :מגוון ירקות  -קישוא ,פלפלונים ,בצלצלים ,חצילים ..במילוי אורז,
תערובת אגוזים ועשבי תיבול











פסטה פנה  /פטוצ'יני  :פסטה ברוטב רוזה ,עגבניות טריות ומיובשות  /ברוטב
שמנת פטריות
רביולי  :פסטה טרייה איכותית במילוים מגוונים מוגש עם או בליווי רוטב
אלפרדו
תפו"א גרטן  :פרוסות תפוחי אדמה מוקרמים ברוטב אלפרדו
פלטת כריכוני קרואסון  :במילויים שונים  :גבינות ,ירקות גינה....
פלטת כריכוני ביס  :על בסיס ביס כפרי  /לבן במילויים שונים
כריכוני נשנוש  :פחזניות ממולאות במילויים שונים
מיני קישים  :טרטלטים חלביים קטנטנים ממולאים תרד ,בטטה ,בצל ופטריות
בעיטור צנוברים וגרעיני חמנייה
פשטידות ( :מרובעות  /עגולות) תרד ,בטטה ,בצל ,פטריות..
מוקפץ  :נודלס  /ירקות מוקפצים בסגנון אסייאתי

קינוחים









פלטת מיקס פטיפורים
פחזניות
מקרונים
פלטת פאי פיצוחים
פלטת פאי פירות יער
מרנג לימון
פירות העונה חתוכות ומעוצבות
אבטיח  /מלון

