בס״ד

תפריט לשבת TAKE AWAY
סלטים:

צמחוני/טבעוני:

*קטן מספיק ל 2אנשים5€ ,

מסבאחה )חציל שלם ברוטב עגבניות

*בינוני מספיק ל 4אנשים10€ ,

שלנו עם גרגירי חומוס וטחינה( €9
קוסקוס ירקות 8€

סלט ישראלי )קטןֿֿ/בינוני(
סלט ירקות טרי )קטןֿֿ/בינוני(

דגים:

חומוס )קטןֿֿ/בינוני(

פילה סלמון €10

באבאגנוש )קטןֿֿ/בינוני(

סלמון ברוטב חריימה )קטןֿ /7€בינוני (12€

קולסלואו )קטןֿֿ/בינוני(

)בהזמנות מראש יש גם אפשרות לפילה דג בס
או דג דניס (€13.50

סלט תפוח אדמה עם פלפל חריף
)קטןֿֿ/בינוני(
סלט פסטה )קטןֿֿ/בינוני(

בשר) :מנה אישית(

מטבוחה )קטןֿֿ/בינוני(

שניצל €12

חצילים מטוגנים )קטןֿֿ/בינוני(

עוף אפוי )שוקיים( €10

גרגירי חומוס עם פלפלים מוקפצים
)קטןֿֿ/בינוני(

פרגית עם ירקות מוקפצים 12€

תוספות:
אורז לבן )קטןֿ /€5בינוני (€10
תפוח אדמה אפוי )קטןֿ /5€בינוני (€10
קוגל תפוח אדמה €8

גולש בקר )קטןֿ /10€בינוני (€15
שווארמה €12
מתוק:
עוגת שיש שוקולד או
עוגת שיש וניל עם תפוחים
קטן ל 2אנשים  €6או בינוני ל 4/5אנשים 12€

 4€חלה )מספיקה ל 4/3אנשים(

צריך לציין אם יש צורך בסכום חד״פ ואם כן כמה סועדים ומספר ארוחות.ניתן לעשות את ההזמנה דרך  whatsappלמספר  +393662504505רק בהודעות כתובות. בבקשה לציין שם מלא ושעת איסוף )איסוף נעשה בין  12.30לשעה וחצי לפני שבת(.-תשלום הזמנה דרך  whatsappצריך להיעשות באותו זמן שהלקוח מאשר את ההזמנה.

בס״ד

SHABBAT TAKE AWAY MENU
Salads:

Vegetarian/Vegan:

*small is for 2 people, 5 €

Massabacha(whole eggplant with tomato
sauce, chickpeas and tehina) 9€

*medium is for 4 people, 10 €

Vegetables cous cous 8€
Israeli salad (small/medium)
Mix vegetable salad (small/medium)
Hummus (small/medium)
Babaganush (small/medium)
Coleslaw (small/medium)
Spicy potato salad (small/medium)

Fish:
Salmon fillet 10 €
Salmon w/haraimi sauce
(small 7€/medium 12€)
(Sea-bass/orata fillet only with pre order
13.5€)

Pasta salad(small/medium)
Matbucha (small/medium)

Meat :

Fried eggplant(small/medium)

Schnitzel 12€

Chickpeas with peppers and

Roasted chicken 10€

coriander(small/medium)

Parghit with sauté vegetables 12€
Beef goulash (small 10€/medium 12€)
Shawarma 12€

Extra:
White rice (small 5€/medium 10€)

Something sweet:
Chocolate marble cake or
Vanilla marble cake with apples

Roasted potato (small 5€/medium 10€)
Kugel potato 8€

Small for 2 people 6€ or medium for 4/5
people 12€

Challa 4 € (for 3/4 people)

-Inform us if you need cutlery, for how many people and number of meals.
-It is possible to make the orders by WhatsApp to the number (+393662504505) in
written messages.
-Please write your name and hour your picking up the food ( starts from 12:30 until an
hour and a half before shabbat).
-Payment is done on the moment of confirmation of the order.

