
 

 

 

 

 
 מאמינים שאוכל צריך להיות טרי, טעים ובשפע. אוכל איכותי ומוקפד, שולהאנו במסעדת 

האירוח מוקפד, מנות  .חווית אירוח יוצאת דופןאבל אוכל, בלי משחקים! מתוך תפיסה זו, יצרנו עבורכם 
 בהדרגתיות, בליווי סלטים טריים, תוספות חמות. בר אלכוהול, בירה ויין מפנק.\מוגשות 

 רמת שירות גבוהה והכל במטרה ליצור חווית אירוע מושלם. 

 

 

 מנות אישיות –אירוח הצעה ל

 

 תפריט

 . ללא הגבלה ולחם הבית מבחר סלטי שולה    :התחלה

 לבחירה מתפריט  :ותוספת מנה עיקרית

  ילדים מתפריט לבחירה   :ילדים מנת

 לבחירה מתפריט :שתייה קלה

 

 קינוחים ושתיה חמה :סוף

 

  בר יין

 בר אלכוהול

 

 פינוקים למרכז השולחן  –מנות ביניים 

 )איקרה / הרינג כבוש / סביצ'ה(  שלישיה מהים טאפאס דייגים

 נונית פלפל אדום בצל סגול כוסברהשמן זית לימון יוגורט שמיר צ טרטר דג ים

 לימון ירק פריך ומעט פלפל חריף שמן זית  קרפצ'יו דג ים

 מטוגניםדגי רשת 

 עם סלט עלים  שמן זית עשבי תיבולעל הגריל,  שיפודי שרימפס

 מטוגנות, מטבל איולי צ'יפוטלה עם סלט עלים  טבעות קלמרי

 )בחורף( ירקות שורש קונפי כוסברהשמיר עגבניות   / פירות ים מרק דגים

 ן זית עגבניות בזיליקום פרמז'ן שמ וניוקישרימפס 

 ירקות צלויים טחינה  צ'ימיצ'ורי ראס אל חנות צנוברים קבב טלה

 עם טחינה שום קונפי ירקות שורש  קלוי בגריל, חציל שלם

 ות עגבניות חמאה בזיליקום פרמז'ןעדשים שחורות פטרי טורטליני גבינות ותרד

 

 

 נשמח לארח אתכם,

 צוות שולה.

 

 



 

 

 

 

 

 

 1תפריט 

 

 מנות עיקריות:

 דגים

 אפוי אדמה תפוח עם, מטוגן XL מושט

 אפוי אדמה תפוח עם, הגריל על פתוח M בורי

 פירה עם שמיר לימון חמאה, ה'הפלנצ על מושט פילה

 פירה עם גראס למון ג'ינג'ר דבש סויה סלמון פילה

 ים פירות

 ירוקה  שעועית עם לבן יין שום חמאה שרימפס

 עלים סלט עם יפוטלה'צ איולי מטבל, מטוגנות קלמרי טבעות

 בשר

 פירה עם מרסלה יין גלאס דמי בצל ריבת עוף כבד

 יפס'צ עם פריך בציפוי עוף שניצל

 אפוי אדמה תפוח עם הדרים סויה, הגריל על פרגית סטייק

 אפוי אדמה תפוח עם ורי'ימיצ'צ צלויים ירקות טחינה צנוברים חנות אל ראס על הגריל, קבב

 וטבעוני צמחוני

 ן'פרמז מוסקט אגוז בזיליקום שרי עגבניות שמנת פטריות יני'פטוצ

 ן'פרמז בזיליקום חמאה עגבניות פטריות שחורות עדשים ותרד גבינות טורטליני

 (טבעוני) בזיליקום פטריות קוקוס קרם' רומנה-לה-א' ארטישוק רביולי

 ילדים

 עם תוספת לבחירה שניצלונים / אצבעות דג

 ברוטב לבחירה )עגבניות / שמנת / רוזה(פסטה פנה 

 תוספות

 עלים סלט|  אורז|  אפוי אדמה תפוח|  ירוקה שעועית

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2תפריט 

 

 

 מנות עיקריות:

 דגים

 אפוי אדמה תפוח עם, מטוגן XL מושט

 אפוי אדמה תפוח עם, הגריל על פתוח M בורי

 אפוי אדמה תפוח עם, מטוגן|  גריל M דניס

 פירה עם שמיר לימון חמאה, ה'הפלנצ על מושט פילה

 פירה עם גראס למון ג'ינג'ר דבש סויה סלמון פילה

 אורז עם כוסברה טאסוס זיתי ילי'צ חמאה עגבניות, ה'הפלנצ על בורי פילה

 ים פירות

 ירוקה  שעועית עם לבן יין שום חמאה שרימפס

 עלים סלט עם יפוטלה'צ איולי מטבל, מטוגנות קלמרי טבעות

 ן'פרמז מוסקט אגוז בזיליקום שרי עגבניות שמנת מולים קלמרי שרימפס ים פירות יני'פטוצ

 בשר

 פירה עם מרסלה יין גלאס דמי בצל ריבת עוף כבד

 יפס'צ עם פריך בציפוי עוף שניצל

 אפוי אדמה תפוח עם הדרים סויה, הגריל על פרגית סטייק

 פירה עם סילאן חמאה אדום יין שורש ירקות פטריות בקר ראגו

 אפוי  אדמה תפוח עם ורי'ימיצ'צ צלויים ירקות טחינה צנוברים חנות אל ראס על הגריל, קבב

 וטבעוני צמחוני

 ן'פרמז מוסקט אגוז בזיליקום שרי עגבניות שמנת פטריות יני'פטוצ

 ן'פרמז בזיליקום חמאה עגבניות פטריות שחורות עדשים ותרד גבינות טורטליני

 (טבעוני) בזיליקום פטריות קוקוס קרם' רומנה-לה-א' ארטישוק רביולי

 ילדים

 עם תוספת לבחירה שניצלונים / אצבעות דג

 ברוטב לבחירה )עגבניות / שמנת / רוזה(פסטה פנה 

 תוספות

 עלים סלט|  אורז|  אפוי אדמה תפוח|  ירוקה שעועית|  יפס'צ|  פירה

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 3תפריט 

 מנות עיקריות:

 דגים

 מטוגן, עם תפוח אדמה אפוי מושט

 פתוח על הגריל, עם תפוח אדמה אפויבורי 

 גריל |  מטוגן, עם תפוח אדמה אפוי דניס

 גריל | מטוגן, עם תפוח אדמה אפוי לברק

 בתנור, שמן זית עשבי תיבול עם תפוח אדמה אפוי ושעועית ירוקה דניס | לברק

 על הפלנצ'ה, חמאה לימון שמיר עם פירה פילה מושט

 למון גראס עם פירה ג'ינג'רסויה דבש  פילה סלמון

 על הפלנצ'ה, עגבניות חמאה צ'ילי זיתי טאסוס כוסברה עם אורז פילה בורי

 על הפלנצ'ה, עם פירה עגבניות ובזיליקום פילה דניס

 פירות ים

 שום יין לבן עם שעועית ירוקה  שרימפס חמאה

 שעועית ירוקה ציר סרטנים חמאה צ'ילי כוסברה בוטנים עם אורז לבן נגקוקשרימפס ב

 קרם קוקוס קארי ירוק כוסברה קשיו עם אורז לבן )חריף( שרימפס קארי

 שמן זית עגבניות בזיליקום פרמז'ן שרימפס ניוקי

 מטוגנות, מטבל איולי צ'יפוטלה עם סלט עלים טבעות קלמרי

 איולי צ'יפוטלה עם סלט עליםמטוגנים, מטבל  שרימפס וקלמרי

 שרימפס קלמרי מולים סרטן חמאה ציר סרטנים יין לבן מחבת פירות ים

  שרימפס קלמרי מולים חמאה עגבניות יין לבן בזיליקום פרמז'ן ריזוטו פירות ים

 שרימפס קלמרי מולים שמנת עגבניות שרי בזיליקום אגוז מוסקט פרמז'ן פטוצ'יני פירות ים

 בשר

 ריבת בצל דמי גלאס יין מרסלה עם פירה כבד עוף

 בציפוי פריך עם צ'יפס שניצל עוף

 על הגריל, סויה הדרים עם תפוח אדמה אפוי סטייק פרגית

 פטריות ירקות שורש יין אדום חמאה סילאן עם פירה ראגו בקר

 על הגריל, ראס אל חנות צנוברים טחינה ירקות צלויים צ'ימיצ'ורי עם תפוח אדמה אפוי קבב 

  , מח עצם חמאה דמי גלאס עם פירהגר' 270על הגריל  אנטריקוט

 צמחוני וטבעוני

 שמנת עגבניות שרי בזיליקום אגוז מוסקט פרמז'ן פטריות פטוצ'יני

 עדשים שחורות פטריות עגבניות חמאה בזיליקום פרמז'ן טורטליני גבינות ותרד

 רומנה' קרם קוקוס פטריות בזיליקום )טבעוני(-לה-'א רביולי ארטישוק

 ילדים

 עם תוספת לבחירה שניצלונים / אצבעות דג

 ברוטב לבחירה )עגבניות / שמנת / רוזה(פסטה פנה 

 תוספות

  עלים סלט|  אורז|  אפוי אדמה תפוח|  ירוקה שעועית|  יפס'צ|  פירה


