תפריט עסקיות קיץ 2020
להתחלה
מגש פתיחי השף
טאפסים לחלוקה ,המגש משתנה בהתאם לשוק שעושה השף מדי בוקר.

עסקית ב ₪ 120

עסקית ב ₪ 80
פיצה נאפוליטנה

פילה בורי *

רוטב עגבניות ,מוצרלה פרסקה ,בזיליקום ושמן זית.

על ריזוטו זעפרן חמצמץ ועגבניות שמש.

פיצה פולנטה

פילה דניס קריספי

פולנטה ומיקס פטריות ,מוצרלה ,קראנצ' בטטה ועלים.

על תבשיל פריקה ,שעועית ירוקה וקרם חציל קלוי.

פיצה בוראטה

פילה מוסר ים

קונפי שום ,עשבים ,בצל סגול ,שרי ,זעתר ובלסמי.
פסטו זעתר ,פטה ,פלפל קלוי ,בצל סגול וזיתי קלמטה.

על פסטה ברוטב מנגולד ,עגבניות,בצל וזיתים.
₪ 15 +
חריימה מוסר ים
קציצות ברוטב חריימה חצילים פיקנטי ,עם לחם עשבים.

פיצה שוק

פילה סלמון צרוב *

רסק ג'חנון ,ביצה רכה ,חריף ,בצל סגול ושמנת חמוצה.

מדיום וול ,על קרם כרובית ,ירוקים מוקפצים וקולורבי צרוב.

פיצה יוונית

פסטה פפרדלה
אלה אוליו ,שרי ,עגבניות שמש ,פטרוזיליה וזיתים סורים.

אלכוהול בעסקית

ניוקי כמהין
שמנת כמהין ופטריות ,על קרם ערמונים ואגוזי לוז.

רביולי גבינות
בקרם תירס מתקתק ,פקאנים ואפונת גינה.

רביולי ארטישוק ירושלמי
ברוטב חמאת לימון וירוקים ,אפונת גינה ופיקורינו.

רביולי סלקים
ברוטב שמנת ופרג קלוי ,קרם תירס,סלקים ואגוזי לוז.

מימוזה

₪ 27

קוקטייל צהריים מרענן על בסיס קאווה.

יין עסקי

₪ 118 / 27

אדום או לבן.

קוקטיילים בעסקית
לבחירה ממגוון הקוקטיילים בתפריט.

ההזמנה מתפריט העסקיות מותנית בבחירת מנה עיקרית לכל לאדם.
* בחלק מהמנות קיים שילוב בין דגים וחלב  -לנוהגים.

₪ 35

קינוחים | כל קינוח מגיע עם  2שתיה חמה לבחירה
קראק פאי

₪ 58

עוגת שיבולת שועל ,דבש וחמאה נימוחה .בננה מקורמלת ,קרמל מלוח ,גלידת וניל ואגוזים.

נמסיס

₪ 56

על גנאש שוקולד מריר ,קרם שוקולד לבן ,קרמבל וטוויל שוקולד.

אלפחורס

₪ 53

קרם ריבת חלב ,קרם קוקוס ,קרמבל אלפחורס ,רוטב קרמל מלוח וקוקוס קלוי.
₪ 57

מרנג פירות קיץ
קרם מנגו ,קרם פסיפלורה ,קרם דיפלומט ,קרמבל חמאה ,טוויל מרנג וסורבה מנגו.
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