ב"ה

תפריט משלוחים בשרי

ראשונות
מבחר לחמים

לחמניה/פיתה/באגט
פרנה מרוקאית

מבחר סלטים

סלט ישראלי קצוץ
נקצץ במקום

מסבחה

חומוס גרגירים מוגש עם חמוצים ,בצל טרי,
חריף הבית ופיתה טרייה
תוספת בש ר
תוספת ביצ ה
תוספת פטריות

צלחת טחינה

מוגש עם חמוצים ,חריף ופיתה
תוספת בשר

30
40
30
105
160

כריך שניצל

כריך חזה עוף

רצועות חזה עוף מתובלות בליווי מלפפון
חמוץ עגבנייה ,בצל ואיולי מוגשים בבגט
תוצרת הבית

70
30
50
160
70

265

265

מוגשים בבגט תוצרת הבית

כריך קבאב

כריך טונה

טונה במיונז בליווי מלפפון חמוץ עגבנייה
ובצל טריים עם ממרח איולי ,מוגשים בתוך
בגט תוצרת הבית

265

180

כריך חבית
בליוויהמלפפון ,עגבנייה ובצל טריים עם 140
חביתה

ממרח איולי ,מוגשים בתוך בגט תוצרת הבית

פיתה פלאפל

מוגש בפיתה הנאפית במקום ,עם סלט ירקות,
סלט כרוב ,טחינה

תוספות לבחירה:

ירקות מוקפצים ,אורז מטוגן ,אורז לבן ,צ'יפס,
תפו"א בנוסח קייג'ין ,ספגטי ,פירה

תוספת נוספת לבחירה
שניצל

חזה עוף בפירורי לחם פריכים ולימון

נתח חזה טרי בשלושה סוגי פפריקה על
הגריל

פילה פרגית

פילה פרגית עסיסי ברוטב טריאקי בליווי
פטריות שימג'י ובטטות

מעורב ירושלמי

נתחי עוף ובקר מוקפצים בתערובת תבלינים
מיוחדת מוגשים על פיתה תוצרת הבית,
בליווי בצל קריספי וטחינה גולמית

המבורגר

כריך פרגית
פילה פרגית עסיסי בליווי עגבנייה ,בצל ואיולי 265
קבאב בקר בליווי עגבנייה בצל מטוגן וטחינה
טרייה מוגשים בבגט תוצרת הבית

המנות מוגשות עם תוספת אחת לבחירה וסלט ירוק

חזה עוף

סנדביצ׳ים
רצועות חזה עוף בציפוי קריספי של פירורי
לחם בליווי מלפפון חמוץ עגבנייה ,בצל ואיולי
מוגשים בבגט תוצרת הבית

עיקריות

140

להזמנות077-414180 :

המסעדה
טעם של בית

מוגש בלחמניה עם מיונז ,עגבניה ,מלפפון
חמוץ ובצל

תוספת דאבל המבורגר
תוספת בצל
תוספת ביצת עין
תוספת אננס
עוף סצ'ואן

נתחי עוף ברוטב סצ'ואן על אורז לבן

סלט סום טאם

סלט פאפייה ירוקה חריף

פד תאי

אטריות אורז מוקפצות
תוספת ביצה
תוספת עו ף
פילה סלמון

ברוטב אסייתי עם קונפי עגבניות שרי

70
265
265
265
310

290
120
20
30
20
280
80
110
30
60
460

קינוחים
שוקופאי בננה

80

מאפה ממולא בשוקולד ובננות בציפוי פריך
של בוטנים קלויים

פאי תפוחים מקורמלים

80

www.chabadthailand.co.il
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ב"ה

תפריט משלוחים חלבי

הפיצריה

מתוקים
קוראסון שוקולד

100

קוראסון חמאה

100

רוגעלך  /קינמון  /בורקס פיצה /
בורקס גבינה

25

משקאות
שייק פירות על בסיס מים
 2פירות  60 -באט
 3פירות  70 -באט

שייק פירות על בסיס חלב
 2פירות  70 -באט
 3פירות  80 -באט

פסטות ומאפים
סלט ירקות שוק

בויניגרט ,חרדל ודבש

פסטה פנה

סמבוסק

110

רוטב עגבניות ,ביצה ,גבינה ,חציל ותפוח
אדמה

קלצונה

130

ברוטב עגבניות איטלקי

רוטב עגבניות ,גבינה ,בצל וזיתים

לחם שום

עם מגוון מטבלים

פסטה אליו אוליו

130

עם שום ועגבניות שרי

בורקס גבינה

תוספות אפשריות :עגבניות ,בצל ,זיתים,
תירס  20 -באט
ביצה קשה  40 -באט

170

פיצה
פיצה עם תוספות

אייס קפה

100

אייס וניל

100

קוקוס טרי

60

שתיה קלה

30

מים

20

קולה /ספרייט גדול

60

80

מים גדול

40

210

פחית בירה

80

230

לימונדה

75

185
210

תוספות אפשריות :עגבניות ,פלפל קלוי,
חציל קלוי ,בצל ,פלפל חריף ,זיתים ,תירס,
אננס ,גבינה צהובה ופטריות

פיצה עם טונה/ביצה

250

להזמנות077-902242 :

מיץ תפוחים

75

מיץ תפוזים

75

www.chabadthailand.co.il
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