
 

 

אירועים הזמנות מסעדה 

עסקית צהריים
בר חופשי      הכל כלול

 ללא חשש
קטניות

*אין כפל מבצעיםקופון זה!לכל המביא 10% הנחה 

תפריט פסח

זמני מכירות
אוכל כשר לפסח

יום ה’, י”ב ניסן - 25.3 , 7:00-20:00
יום ו’, י”ג ניסן - 26.3 ,06:00-14:00
ו’, כ’ ניסן - 2.4 ,06:00-14:00 יום 

המסעדה פתוחה 
בחול המועד

בין השעות 11:00-16:00 
במהלך כל השבוע

מאחלת לכם 
חג פסח כשר ושמח

שוהם 7, קרית מטלון פ"ת
03-9241607
kdirahama1@gmail.com

תשפ”א



תפריט פסחתפריט פסח
*המחירים   ל-100 גרם

עוף מבחר דגים
גפילטעיפ מסורתי /מתוק חזה עוף פיקטה עם ירקות 

חזה עוף בגריל חריימה )נסיכה( + מושט

ירכיים עוף צלוי פילה מושט )מטוגן(

ירכיים ברביקיו / צ’ילי פילה מושט ברוטב שקדים

כרעיים בצ’ילי מתוק פילה מושט בצ’ילי מתוק

כרעיים בשזיפים פילה מושט בבזיליקום

כרעיים צלוי פילה סול מטוגן 

שוקיים ברביקיו / צ’ילי מתוק פילה סלמון ברוזמרין

שוקיים צלוי פילה סלמון ברוטב שום ונענע

עוף סיני סצ’ואן פילה סלמון בבזליקום

קוביות עוף ברביקיו פילה סלמון בצ’ילי מתוק

עופיונים ממולאים פילה סלמון בשקדים ולימון

פרגיות בגריל שיפודי דג סלמון

שווארמה פרגיות קרפיון ממולא )ראש(

שניצלונים קציצות דגים

שניצלים

שניצל - לא שרויה בשרים
שיפודי פרגית חזה הודו קרני

קציצות עוף ברוטב חזה הודו בעשבי תיבול

פילה עוף בצ’ילי מתוק לשון בקר ברוטב

גולש פרגיות צלי בקר ברוטב

קציצות עוף מטוגן / ברוטב צלי בקר ברוטב שזיפים

כבד מוקפץ / סלט כבד קבב )על האש(

מעורב ירושלמי קציצות בקר ברוטב

סצו’אן בקר

גולש בקר

סינטה

אוסבקו

ממולאים צימחי מבחר תוספות
קיש ירקות / פטריות חציל בעשבי תיבול

כרוב ממולא צימחי אנטיפסי

ארטישוק ממולא צימחי בטטה אפוייה

קישואים ממולא צימחי מחית תפו”א / בטטה

פלפל ממולא גזר בשזיפים )צימעס(

פטריות ממולאות בירק ירקות לקוסקוס

כרובית מטוגנת / ברוקולי ירקות למוקפצים

לביבות: ירק/תפו”א/ברוקולי/כרובית פטריות מוקפצות

קישואים בעשבי תיבול

שונות תפו”א זעיר בעשבי תיבול

מרקים תפו”א פרוס / תפו”א קוביות אפויות

סלטים מיוחדים תפו”א אפויים )סירות(

סלטים ביתיים כרוב מאודה

חזרת ביתית לקט ירקות / לקט )גבץ’( רטטוי

פשטידות שונות

יין ממולאים בשרי
קניידלך ארטישוק ממולא

מצות כרוב ממולא בשר

חרוסת מוסקה בשרי / מפרום בשרי

עוגות ועוגיות - ללא חשש פלפל ממולא

דגים מלוחים פטריות ממולאות בשר

פלפל / חציל / קישוא ממולא בשר

בצל ממולא בשר

גלילי חציל ממולאים בשר

 ללא חשש
קטניות


