
 

 

 

  Bistro ביסטרו

  צמחוני בראנץ' ארוע
 התכנסות

 מוגש יין חם בחורף וסנגרייה קרה בקיץ.בזמן ההתכנסות 

 

המפורט כאן. המנות הראשונות ערוכות על השולחן  לפי תפריט הארועים הגשה למבוגרים:
בזמן ההגעה, המנות העיקריות מוגשות למרכז השולחן לאחר סיום המנות הראשונות  )בד"כ 

 לאחר מצגת וברכות(

/ה הזמנה מהמגוון המפורט כאן, והמנות יוגשו מיד ילדהמלצרים יקחו מכל  : לילדים/ותהגשה 
 לאחר מכן לכל נער/ה.

 

קנקני תה צמחים  מיני קינוחים מבית ביסקוטי לצדנגיש לשולחן פלטת לאחר הארוחה   קינוחים:
 עם הל משובח.גלילי קפה ומהגינה, 

 

ניתן להזמין במקום מקרן , כלי נגינה ומערכת הגברה פרטית  ריקודים ופיזוזים:  מצגת, ברכות

הריקודים  .מיוחד,   המחיר כולל ציוד הגברה ותאורה אצלנו את די.ג'י הבית אבי שמעוני במחיר

 .והזזת השולחנות לצדדים כך שלא יפריעו יערכו לאחר סיום הארוחה ,פינוי הכלים , 

 2020מחירון 

 המחיר כולל מע"מ ואינו כולל שירות

 מחיר סוף שבוע מחיר אמצע שבוע 

 ₪  165 ₪  145 תפריט מלא        

 ₪  55 ₪  55 10ילדים עד גיל 

 

 לבקבוק₪  40בהבאת בקבוק יין מהבית יש דמי פקק של                            

 



 תפריטים
 

 מנות ראשונות:

 

  פרמזן בצד. מן זית, חומץ בלסמי, מלח אטלנטי, רוקט ש      - קרפציו סלמון

  עגבניות ופסטו עשבים תטחינה חמוצה, סלס חציל בלאדי על הגריל   –או קרפצ'יו חציל חציל נעים

 מגוון מטבלים ומטעמי הביסטרו   טאפס הבית

 וירקות מחמצים טחינה מלאה,   עם מוגש ממרח מעדשים אדומות וטחינה,  -עדשים אדומותמחומוס 

  נבטים טרייםושקדים ולימון על לאבנה סלק  – או קרפצ'יו סלק סלק ולאבנה

 

 

 מנות עיקריות

 סוגי מנות מהמגוון של העיקריות 4יש לבחור 

 

 , זגזוג טחינהב טבעוניות של אשר ברוטב עגבניות ופלפליםקציצות  -סנייה טבעונית

  – .וזיתי קלמטה ,שום קונפי,  ויין לבן  פורטבלו ושמפיניון פטריותברוטב שמנת  -רביולי גבינות

   ופרמזן, קונפי , שוםיין, פסטו, פורטבלו ושמפיניון פטריותעם יה יטרפסטה  – טריותפסטו פסטה פ

 .פילה אמנון ברוטב חמאה ולימון בעישון חם -פילה אמנון מעושן

 לזניה חצילים, ועשבי תיבול עם שמנת ועגבניות. מנצ'גו מלמעלה –לזניה של גליל 

         או קיש בטטה או קיש פטריות  קיש בצל וכרישה

 

 

 



                             

 סלטים

 סוגי סלטים מהמגוון 3יש לבחור 

                              עגבניה, מלפפון, בצל אדום, זית יווני, צנונית, בולגרית שמן זית ולימון –סלט מיקונוס

                            בזיל, מוצרלה טריה ,שרי, בצל סגול, צנונית, קלמטה  עגבניות, -קפרזה אינסלטה

 ונענע , פטרוזיליהחמוציותצנונית, שקדים, תפוח, לימון חתוך,  , מלפפון,קינואה אדומה -למותסלט בריא שבא 

 הדרים וינגרט, גרנולה מלוחה, גבינה כחולה, פרי מקורמל חמוציות, , שרי,רוקטחסה,   –סלט ירוק של הגליל

      עגבניות, שרי, בצל סגול, צנונית, קלמטה, על מצע לבאנה - בנדורה לאבנה

 

 

 פריט ילדים ת

 .בזמן הגשת הראשונות לוקחות המלצריות הזמנת מנות ילדים מהתפריט 

 

 –טריה וטעימה פסטה

 פסטה טרייה וטעימה 

 לבחירה רוטב: רוזה/ עגבניות /שמנת 

 

 -מרגריטה הביסטרו  פיצה 

 עם מוצרלה ניתן להוסיף תירס או זיתים )או גם וגם( תוצרת הבית פיצה 

 

 


