התפריט
עמדת  - Deliלחמים טריים ,ממרחים וגבינות
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

לחמי דגנים ופוקאצ'ות חמות עשויות במקום במהלך האירוע
עגבניות מיובשות ,חומץ בלסמי ,שמן זית מקומי ועלי אורגנו
קרם פלפלים קלויים בתנור ,תימין ושום כתוש
סלט של חצילים קלויים ,פטרוזיליה ולימונים טריים
טחינ ה ירוקה עם המון עשבי תיבול
חמאת בצל ומרווה טרייה
קרם של לאבנה עם פלפלים קלויים תוצרת בית
מגוון גבינות לבחירה:
פטה/צפתית/בייבי מוצרלה/שמנת תוצרת "מחלבת עברי"

סלטים
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

שרי צבעוניות ,עלי בזיל ,קלמטה ,גרעיני חמנייה ,סילאן ולימונים )ניתן
גבינת בורטה טרייה בתוספת תשלום(
סלט חסה בויניגרט חרדל ודבש בתוספת פטריות צלויות או פרי עונתי
לבבות קיסר ,קרוטונים של חלה ,פרמז'ן מגורדת ,ויניגרט סיידר
שומרים וצנוניות קצוצים דק ,עלי אורגנו ,בצל סגול ,צ'ילי ירוק ,שום וליים
קונפי של קוביות חצילים ,טחינה ירוקה ,טוויל לחם ,זרעים של עגבנייה
סלקים צלויים ,שמן זית ,אגוזים קלויים ,עשבי תיבול וגבינה בולגרית של
"עברי"
סלט פסטה קר עם זיתי קלמטה ,פטה עיזים של "עברי" ,עגבניות לחות,
בצל סגול ועשבי תיבול
קינואה ,המון עשבים ,קוביות של בטטה צלויה ואגוזים
סלט עדשים שחורות ,סלרי קצוץ ,פטרוזיליה ,פקאנים מסוכרים וחמוציות
ברוטב תפוזים וסילאן
מגשי ירקות קלויים:
בטטה צלויה נטורל בחום גבוה
חצילים ,שמן זית מקומי ,מלח ים
שומר מקורמל בסוכר חום ותבלינים
בצל סגול קלוי
קישואים צלויים ,שום כתוש ועלי תימין
פלפלים אדומים צלויים בתנור
)המגוון עשוי להשתנות על פי הזמינות בשווקים(
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מנות עיקריות לבחירה
קישים:
♣ קיש של עגבניות שרי צלויות ומוצרלה
♣ קיש של בטטות ,גבינת עיזים ותימין
♣ קיש של פלפלים קלויים ,זיתי קלמטה ,גבינת פטה ועלי אורגנו
פיצות:
מגוון פיצות עם שלל תוספות הנאפות במקום במהלך האירוע
♣
♣
♣
♣
♣

מרגריטה קלאסית
פטריות צלויות ,מסקרפונה ומוצרלה
זיתים שחורים ,בצל סגול צלוי ,עלים של בזיל ירוק
בטטות ,פסטו עשבים ,פרמז'ן
אננס ,בצל סגול ופלפל חלפיניו

פסטות:
♣ לינגוויני ברוטב שמנת-פסטו עשבים ופרמז'ן
♣ פנה ברוטב עגבניות בתוספת קוביות חצילים קלויים ,גבינת פטה של
"עברי" ופטרוזיליה קצוצה
♣ שכבות של דפי לזניה וחצילים קלויים במילוי רוטב עגבניות ביתי ,בשמל
ומוצרלה
קינוחים אישיים
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

קראמבל לוטוס וקרם גבינה עם שוקולד לבן
פרפה חלבה בעיטור שומשום שחור ולבן
מיני בראוניז שוקולד ואגוזי מלך
מיני קאפקייק של בננה ,מייפל ואגוזים
מיני קאפקייק ריבת חלב ושוקולד לבן
מגשי פירות עונתיים
טירמיסו קלאסי
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