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תפריטי שוק
ראשונה ועיקרית לבחירה במחיר מיוחד
תקף בימים א-ד למעט ערבי חג החל מהשעה 00:11

תפריט שוק הכרמל – ₪ 011
ראשונות :
סלט קפריזה – עגבניות שרי  ,צנוניות  ,מוצרלה טרייה  ,זיתי קלמאטה ובזיליקום ברוטב שמן זית  /בלסמי .
סביח של דג ים – נתחי דג צלוי  ,טחינה ,גרגרי חומוס ,סלסה ורדה ,צרמלה ,חציל ולחם מטוגן ביצה עלומה .
פיתה ממולאת בשר וצנוברים – טחינה ,צרמלה ,סלסה ורדה ,לימון כבוש ,בצל ירוק ,צנונית וקורני שונים .
צלויים וטחינה הר ברכה  -ירקות אפויים על מצע טחינה מתובלת  ,צנוברים  ,שקדים קלויים ועלים ירוקים .

חציל מתקתק – חציל קלוי  ,סילאן  ,טחינה גולמית ושברי פיסטוק קלוי .

עיקריות :

כרובית צלויה – על מצע קרם שעועית לבנה  ,צ'רשי ,סלסה ורדה  ,לימון כבוש ,גרגרי חומוס ושקדים קלויים .

ניוקי ירוקים – ניוקי תוצרת בית עם ירקות ירוקים  ,ברוטב שמנת פטריות ופרמזן מגורד .
סופלקי פרגיות – על מצע פיתה ביתית  ,צרמלה  ,לימון כבוש  ,ירקות צלויים  ,בליווי ציזיקי יוגורט/טחינה .
הר -בורגר – המבורגר ביתי בלחמניית חלה  ,פטריות  ,בצל מטוגן  ,פרמזן  ,ירקות טריים ותוספת לבחירה.

השניצל שלנו  -שניצל וינאי מבשר עוף  /עגל בציפוי פריך עם חצי לימון בליווי תוספת לבחירה .
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תפריט שוק מחנה יהודה – ₪ 021
ראשונות :
סלט פדרו – עגבניות שרי  ,מבחר חסות  ,נבטים  ,בטטה אפויה  ,פטריות מוקפצות ואגוזים בוינגרייט הדרים .
אספרגוס פרמזן – אספרגוס צלוי על מצע קרם פרמזן  ,רביולי עיזים  ,שקדים קלויים ,שמן כמהין ושמן זית .
סביצ'ה – דג לבן קצוץ  ,קוביות גזר,ברוקולי ובצל סגול  ,אננס  ,עשבי תיבול וחמוציות ברוטב סויה ולימון .
קריספי קלמארי – בציפוי פריך על מצע סלט עלים ברוטב חומץ שאלוט וטבסקו בליווי לבנה וזעתר .
קרפצ'יו*  -נתחי פילה בקר נא שמן זית  ,בלסמי מתובל  ,צנוניות  ,פרמזן מגורד ועלי בייבי ירוקים .

עיקריות :

פטוצ'יני בשר  /שרימפס – פסטה ביצים בליווי נתחי ספר ריבס  /שרימפס ברוטב ציר בקר  /ים תיכוני פיקנטי.
פילה ניוקי – מדליוני פילה בקר בליווי ניוקי ביתי ,פטריות  ,ברוקולי ואספרגוס ברוטב שמנת פטריות ופרמזן .

פילה דיג'ון – נתחי פילה בקר מובחר ברוטב שמנת חרדל  ,שום קונפי ,שרי קונפי וירקות גינה .
לינגוויני ים תיכוני – פסטה דיונון שחורה בליווי מולים ,שרי ,קלמאטה ,צ'ילי ,ארטישוק ברוטב שמנת ים תיכוני. .
דג לבן על צלחת צבעונית – פילה דניס צלוי על מצע ירקות מוקפצים  ,טחינה ומבחר רוטבי הבית .

