תפריט עסקיות
א'-ה' 12:00-17:00

הארוחה כוללת מנה ראשונה +
עיקרית לבחירה ושתיה קלה
(שליש קרלסברג או טובורג בתוספת )₪ 9

מנה ראשונה
מרק לבחירה ירקות ,שעועית ,עדשים
או
סלט לבחירה חומוס ,סלט ערבי ,סלט ירוק
*ניתן לוותר על מנה ראשונה ולחסוך  7ש"ח

עסקית 59
חזה עוף בגריל  2תוספות לבחירה
שניצל  2תוספות לבחירה
קציצות בקר ברוטב עגבניות
מוגש על פירה/אורז
שניצלונים בציפוי פריך ושומשום
 2תוספות לבחירה
פסטה פנה | פפרדלה | לינגוויני
רוטב לבחירה :שמנת | פרומאג׳י גבינות |
עגבניות | מאמא איטליה | רוזה
סלט בלקני
עגבנייה ,מלפפון ,מבחר עלים ,פלפלים,
זיתי קלמטה ,גבינת פטה וקוביות חציל קלוי
מוגש ברוטב שמן זית ולימון
* ניתן להזמין ללא גבינה
סלט ניו יורק סטריט
רצועות פילה עוף ,פטריות צלויות ,בצל
סגול ,חסה אייסברג ,עגבניות שרי ,פלפלים,
בצל ירוק ,כוסברה,
קריספי בטטה בויניגרט מירין וג׳ינג׳ר

*הארוחה אינה תקפה בימי שישי ושבת ,ערב חג וחג (חול המועד).
ניתנת לאריזת  T.Aט .ל .ח.
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הר אנטריקוט | 78
פרוסות אנטריקוט ,בצל צרוב ,מוגש על פיתה
מהטאבון ,טחינה ,פטרוזיליה ,עמבה
ותוספת צ׳יפס
פילה סלמון | 81
צלוי על הגריל מוגש על מצע פירה/אורז
רוטב לבחירה :שמנת חרדל  /טריאקי
סטייק אנטריקוט צלוי בגריל  300גרם | 106
מוגש עם ירקות צלויים ,תוספת אחת לבחירה

תוספות
אורז | תפו“א | פירה (חלבי) | בטטה בתנור
| צ‘יפס | סלט ערבי | סלט ירוק
* תוספת מתחלפת שאל את המלצר!

תפריט עסקיות
א'-ה' 12:00-17:00

הארוחה כוללת מנה ראשונה +
עיקרית לבחירה ושתיה קלה
(שליש קרלסברג או טובורג בתוספת )₪ 9

עסקית 65
שיפודי פרגית
צלויים בגריל בתיבול פילדלפיה
מוגש עם  2תוספות לבחירה
שישקבב
שיפוד פרגית ושתי קציצות קבב בייתי,
מוגש עם טחינה ותוספות אחת לבחירה
כבדי עוף
ברוטב טריאקי ,בוטנים קלויים ובצל ירוק,
על מצע פירה  /אורז לבן

רביולי בטטה  /גבינות
רוטב לבחירה :שמנת | שמנת פטריות וקרם כמהין |
עגבניות | מאמא איטליה | רוזה
כריך רוסטביף
פרוסות בקר צרובות בפלנצ›ה עם בצל מקורמל,
חסה ,עגבניה ,מלפפון חמוץ ואיולי חרדל עשבי
תיבול ,מוגש בתוספת צ׳יפס או סלט

חצי עוף בגריל ברוטב סאטה אינדונזי
צלוי בגריל מוגש עם חציל קלוי ,בטטה
ותפוחי אדמה אפויים

כריך סלופי ג׳ו
בשר טחון ,ברוטב ברביקיו וצילי ,חסה ,עגבנייה,
מלפפון חמוץ ובצל סגול ,מוגש בתוספת צ׳יפס או
סלט

קבב
מוגש עם ירקות צלויים ,טחינה
ותוספת אחת לבחירה

תוספת ביצה עין ₪ 6

צ׳יקן טנדורי
מיני שיפודי פרגית במרינדה טנדורי ,ירקות
קלויים ,אורז לבן מאודה ,כוסברה וטחינה
ויאטנמי
פרוסות דקות של אנטריקוט וחזה אווז מעושן
מוקפצים בווק עם פטריות ,בצל ירוק ,בצל
סגול ,נבטים כוסברה שום ברוטב סויה ג'ינג'ר
מוגש על אורז לבן מאודה
רצועות פילה עוף בקארי יפני
רצועות פילה עוף ,פטריות ,פלפלים ,שום,
כוסברה ,נבטים ,בצל ירוק ואיטריות מוקפצים
בחלב קוקוס וקארי ירוק
פיש & צ'יפס
בתוספת סלט ירוק ,איולי צ׳יפוטלה וצ׳יפס
פפבורגר  220ג׳
מוגש עם תוספת צ׳יפס
תוספות ₪ 7
*הארוחה אינה תקפה בימי שישי ושבת ,ערב חג וחג (חול המועד).
ניתנת לאריזת  T.Aט .ל .ח.

עסקית אקספרס | 46
מנה עיקרית לבחירה  +מיץ או גזוז בטעמים
ללא מנה ראשונה
שניצל
 2תוספות לבחירה
חזה עוף
 2תוספות לבחירה
קציצות בקר
על מצע אורז  /פירה
פסטה מאמא איטליה
קרם עגבניות תמר ,זיתי קלמטה ,עלי בזיליקום
ושמן זית
כוס יין בתוספת לארוחה עסקית | 11
אספרסו קצר | 6
קפוצ׳ינו | 9

כל הקינוחים בתפריט | 28

מומלץ

