עסקיו
ת בימים א׳-ה׳

12:00-18:00

58

₪

ארוחה עסקית כוללת מנה ושתייה לבחירה
בורגר החל מ46-

ראשונות תוספת ₪ 10
חומוס אזוקי אגוזים  // 9VEGAN0פרחי כרובית בטמפורה 9VEGAN0
סלט שגית קטן  //סלט קצוץ קטן 9VEGAN0

משקאות
שליש בירה מהחבית  .תה קר ביתי בטעם ארל גריי או מנגו-פסיפלורה  .מיץ תפוזים  /גזר סחוט
מים מינרלים  .סודה  .פרייה  .מוגזים  .בירה שחורה  .לימונדה/אשכוליות

שדרוג המשקה
6

בקבוק אישי של מיץ סחוט כתום  /ירוק  /אדום
כוס יין

8

קוקטיילים סאדו פאסו  /בילי ג’ין  /סיילור ג’רי  /מוסקו מיול

8

סלט עשיר ומשביע
סלט אטריות  /עם עוף  /טופו אטריות אורז ,גזר ,כרוב ,מלפפון ,כוסברה ,בוטנים ,פלפל
חריף ורוטב אסייתי ( 9VEGAN0תוספת עוף/טופו )₪ 7
סלט עדשים שחורות ובורגול ,סלק מבושל ,עגבנייה ,כוסברה ,חסה ,בצל סגול ,שקדים,
פטה ופלפל קלוי ברוטב עשבי תיבול והדרים

9VEG VEGAn0

סלט שגית סלק טרי ,גזר ,חסה ,עגבניה ,בצל סגול ,פטה ואגוזים

9VEG VEGAn0

סלט שוק עם פטה  /עוף  /טופו מלפפון ,עגבניה ,קולורבי ,צנון ,נענע ,בצל סגול וסומק

עם טחינת הר ברכה ולימון כבוש 9VEG VEGAn0

(תוספת עוף/טופו מקום הפטה )₪ 7

סלט קינואה  /עם עוף  /טופו עשבי תיבול ,עגבניה ,חסה ,בטטה ,חמוציות ,אגוזי מלך וטחינה
גולמית הר ברכה ( 9VEGAN0תוספת עוף/טופו )₪ 7

סנדביץ גדול ומפנק מוגש עם צ’יפס
שניצל בלחם פרנה ,איולי עשבי תיבול ,חסה ,עגבניה ,בצל סגול ומלפפון חמוץ
חזה עוף טרי בעשבי תיבול בלחם פרנה עם חציל ,טחינה ,חסה ,מלפפון ,בצל ירוק ומטוגן
קציצות בורגול בלחם פרנה ,טחינת הר ברכה ,לימון כבוש ,חסה ,עגבניה ומלפפון חמוץ

9VEGAN0

אוכל בקערה או צלחת
קציצות טופו ובורגול ברוטב עגבניות ,קינואה ועדשים ,ירקות אפויים
וסלט קייל חי

9VEGAN0

שיפוד פרגית טנדורי בתנור אורז ירוקים ,ירקות אפויים וסלט קייל חי
שיפוד קבב בלקני אורז ירוקים ,סלט קצוץ ,חציל טבעי וטחינה
פילה סלמון טרי קינואה ועדשים ,ירקות אפויים וסלט קייל חי (תוספת )14 -
רביולי שלוש גבינות מפסטה טרייה

ברוטב רוזה עם פטריות ופרמז'ן9VEG0

חזה עוף טרי בעשבי תיבול ולימון ,ירקות אפויים ,קינואה ועדשים וסלט קייל חי
שניצל מצופה בפירורי גריסיני מחזה עוף טרי בתוספת פירה  /צ’יפס

בורגרים מוגשים עם צ’יפס
המבורגר ( 150גרם בקר) בלחמניה עם חסה ,בצל ומלפפון חמוץ
סינגל  150גרם  2 /סינגלים
דאבל  300גרם  2 /דאבלים מומלץ לזוג

66 /46
106 /56

תוספות להמבורגר ( 1יח׳  2 /יח׳) בייקון  ,14/8 -ביצי עין  ,7/4 -אמנטל  , 6/4 -בצל מטוגן 6/4 -
המבורגר טבעוני מטופו ופטריות עם כרוב סגול מעושן ,מלפפון חמוץ ,חסה ובצל
סינגל  2 /סינגלים

9VEGAN0
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