אנו במסעדת שולה מאמינים שאוכל צריך להיות טרי ,טעים ובשפע .אוכל איכותי ומוקפד,
אבל אוכל ,בלי משחקים! מתוך תפיסה זו ,יצרנו עבורכם חווית אירוח יוצאת דופן .האירוח מוקפד ,מנות
מוגשות למרכזי השולחן בהדרגתיות ,בליווי סלטים טריים ,תוספות חמות .בר אלכוהול ,בירה ויין מפנק.
רמת שירות גבוהה והכל במטרה ליצור חווית אירוע מושלם.
הצעה לאירוח – הגשה אישית
הרכב התפריט
התחלה:

ללא הגבלה ,מבחר סלטי שולה ולחם הבית.

מנה עיקרית:

יש לבחור תפריט משלוש אופציות של תפריטים (מצורפים בהמשך) .לבחירה מנה לסועד מהתפריט הנבחר .נא
לקרוא הערה רלוונטית בהמשך.

מנת ילדים:

לבחירה מנה מתפריט ילדים (רשימת מנות מפורטת בתפריט).

תוספת למנה עיקרית:

לבחירה תוספת לסועד מהתפריט שנבחר.

מחיר:

התחלה  +מנה עיקרית  +תוספת למנה עיקרית
תפריט  ₪ 92 - 1לסועד .תפריט  ₪ 104 - 2לסועד .תפריט  ₪ 116 - 3לסועד .מנת ילדים (עד גיל .₪ 44 )10
למחיר התפריט שנבחר ,יש להוסיף את המחירים ע"פ הבחירות בקטגוריות להלן:

שתייה קלה:

יש לבחור את האופציה המועדפת:
כוס לימונדה לסועד  ₪ 9 -לסועד.
לא הגבלה ,לימונדה בקנקנים במרכז השולחן  -תוספת  ₪ 12לסועד.
ללא הגבלה ,קוקה קולה  /דייאט קולה  /לימונדה –תוספת  ₪ 16לסועד.

סוף:

ללא הגבלה שתייה חמה (קפה שחור  /תה נענע)  +לבחירה  3סוגי קינוחים מתפריט המסעדה .כמות קינוחים
כמחצית ממספר הסועדים  ₪ 32 -לסועד ( ₪ 18לילד).

כל המחירים כוללים מע"מ ,אך לא כוללים שירות (לא יפחת מ 12%-מסך החשבון ומעל הזמנה של  16סועדים מבוגרים ,לא יפחת מ.)15%-
הערות
בהזמנה מעל  16סועדים מבוגרים ,לא יאוחר מ 4-ימי עסקים טרם מועד ההזמנה ,הלקוח יבחר עד  8מנות מהתפריט שבחר וירכיב תפריט
ייעודי שיוגש לאורחים או לחילופין יעביר מראש רשימה שמית של האורחים ואת המנה העיקרית והתוספת שבחר כל אורח .בהזמנה עד 16
סועדים ,התפריט יורכב מכל מנות התפריט הרלוונטי ואין צורך לצמצמם תפריט או לבחור מנות מראש.
ההצעה הינה על בסיס מקום פנוי .המסעדה מתחייבת לשמור מקום ,רק לאחר שאישר הלקוח את ההזמנה.
המסעדה תמשיך לקבל לקוחות נוספים במהלך הארוחה.
לא ניתן לערוך במסעדה פעילות שעלולה להפריע ליתר אורחי המסעדה ולא תואמה מראש.
אזור הישיבה במסעדה יקבע במעמד אישור ההזמנה ע"י הלקוח.
הלקוח יעדכן את המסעדה על כמות מוזמנים מדויקת (מבוגר  /ילדים  /כיסאות תינוק  /מקום לעגלה וכו') קרוב למועד ההזמנה.
ההצעה הנ"ל רלוונטית עד  25סועדים מבוגרים .מעבר למספר סועדים זה ,תשלח הצעה רלוונטית לכמות גבוהה יותר של סועדים.
ילד – מוגדר עד גיל .10
דגים – תוספת  ₪ 6ל 100 -גרם נוספים (למנות הרלוונטיות בלבד).
השולחנות יעמדו לרשות הלקוח שעתיים מהמועד שנקבעה לתחילת הארוחה ,אלא אם סוכם אחרת מראש.

אופציה לשדרוגים והרחבות
התחלה – פוקצ'ה חמה בנוסף ללחם הבית – תוספת  ₪ 5לסועד.
שדרוג תוספות  ₪ 5 -לסועד.
שדרוג שתייה חמה (הפוך ,אספרסו ,סיידר חם וכו') – תוספת  ₪ 5לסועד.
כל קינוח נוסף מתפריט המסעדה –  10%הנחה ממחיר התפריט.
יינות (המחיר לבקבוק ובהתאם לסה"כ הבקבוקים שיפתחו)
או-דה-קאפ ,דרא"פ לבן יבש  /אדום 78
שרדונה ,גמלא ,רמת הגולן ,ישראל 108
גוורצטרמינר ,בלו נאן ,גרמניה 106
מרלו ,גליל עליון ,רקאנטי ,ישראל 116
קברנה סוביניון ,אסף ,ישראל 148
פלם קלסיקו ,פלם ,ישראל 154
בירות מהחבית (המחיר ל 1/3-ליטר ובהתאם לסה"כ הכוסות שיוזמנו)
טובורג 25
הוגרדן 28
לחילופין יין או-דה-קאפ ,דרא"פ לבן יבש  /אדום ובירה טובורג  -ללא הגבלה  -תוספת  ₪ 32לסועד מבוגר.
מנות ביניים – פינוקים למרכז השולחן (המחיר הינו ליחידה אחת)
טאפאס דייגים שלישיה מהים (איקרה  /הרינג כבוש  /סביצ'ה) 27
טרטר דג ים שמן זית לימון יוגורט שמיר צנונית פלפל אדום בצל סגול כוסברה 38
קרפצ'יו דג ים שמן זית לימון ירק פריך ומעט פלפל חריף 42
דגי רשת כבושים במלח ים ,סלק צלוי שמנת חמוצה בצל ירוק 34
שיפודי שרימפס על הגריל ,שמן זית עשבי תיבול עם סלט עלים 38
טבעות קלמרי מטוגנות ,מטבל איולי צ'יפוטלה עם סלט עלים 34
מרק דגים  /פירות ים עגבניות שמיר כוסברה ירקות שורש קונפי (בחורף) 28
שרימפס וניוקי שמן זית עגבניות בזיליקום פרמז'ן 42
קרפצ'ו אנטריקוט שמן זית ,פרמז'ן עלי רוקט 48
קבב טלה ראס אל חנות צנוברים ירקות צלויים טחינה צ'ימיצ'ורי 34
טורטליני פרובינציאל במילוי בשר בקר על רוטב עגבניות כפרי 34
חציל שלם קלוי בגריל ,עם טחינה שום קונפי ירקות שורש 28
טורטליני גבינות ותרד עדשים שחורות פטריות עגבניות חמאה בזיליקום פרמז'ן 32

נשמח לארח אתכם,
צוות שולה.

תפריט 1
מנות עיקריות:
דגים
מושט  XLמטוגן ,עם תפוח אדמה אפוי
בורי  Mפתוח על הגריל ,עם תפוח אדמה אפוי
פילה מושט על הפלנצ'ה ,חמאה לימון שמיר עם פירה
פילה סלמון סויה דבש ג'ינג'ר למון גראס עם פירה
פירות ים
שרימפס חמאה שום יין לבן עם שעועית ירוקה -

 160גרם

טבעות קלמרי מטוגנות ,מטבל איולי צ'יפוטלה עם סלט עלים
בשר
כבד עוף ריבת בצל דמי גלאס יין מרסלה עם פירה
שניצל עוף בציפוי פריך עם צ'יפס
סטייק פרגית על הגריל ,סויה הדרים עם תפוח אדמה אפוי
קבב על הגריל ,ראס אל חנות צנוברים טחינה ירקות צלויים צ'ימיצ'ורי עם תפוח אדמה אפוי –  240גרם
צמחוני וטבעוני
פטוצ'יני פטריות שמנת עגבניות שרי בזיליקום אגוז מוסקט פרמז'ן
טורטליני גבינות ותרד עדשים שחורות פטריות עגבניות חמאה בזיליקום פרמז'ן
רביולי ארטישוק 'א-לה-רומנה' קרם קוקוס פטריות בזיליקום (טבעוני)
ילדים
שניצלונים  /אצבעות דג עם תוספת לבחירה
פסטה פנה ברוטב לבחירה (עגבניות  /שמנת  /רוזה)
תוספות
שעועית ירוקה | תפוח אדמה אפוי | אורז | סלט עלים

תפריט 2

מנות עיקריות:
דגים
מושט  XLמטוגן ,עם תפוח אדמה אפוי
בורי  Mפתוח על הגריל ,עם תפוח אדמה אפוי
דניס  Mגריל | מטוגן ,עם תפוח אדמה אפוי
פילה מושט על הפלנצ'ה ,חמאה לימון שמיר עם פירה
פילה סלמון סויה דבש ג'ינג'ר למון גראס עם פירה
פילה בורי על הפלנצ'ה ,עגבניות חמאה צ'ילי זיתי טאסוס כוסברה עם אורז
פירות ים
שרימפס חמאה שום יין לבן עם שעועית ירוקה -

 200גרם

טבעות קלמרי מטוגנות ,מטבל איולי צ'יפוטלה עם סלט עלים
פטוצ'יני פירות ים שרימפס קלמרי מולים שמנת עגבניות שרי בזיליקום אגוז מוסקט פרמז'ן
בשר
כבד עוף ריבת בצל דמי גלאס יין מרסלה עם פירה
שניצל עוף בציפוי פריך עם צ'יפס
סטייק פרגית על הגריל ,סויה הדרים עם תפוח אדמה אפוי
ראגו בקר פטריות ירקות שורש יין אדום חמאה סילאן עם פירה
קבב על הגריל ,ראס אל חנות צנוברים טחינה ירקות צלויים צ'ימיצ'ורי עם תפוח אדמה אפוי –
צמחוני וטבעוני
פטוצ'יני פטריות שמנת עגבניות שרי בזיליקום אגוז מוסקט פרמז'ן
טורטליני גבינות ותרד עדשים שחורות פטריות עגבניות חמאה בזיליקום פרמז'ן
רביולי ארטישוק 'א-לה-רומנה' קרם קוקוס פטריות בזיליקום (טבעוני)
ילדים
שניצלונים  /אצבעות דג עם תוספת לבחירה
פסטה פנה ברוטב לבחירה (עגבניות  /שמנת  /רוזה)
תוספות
פירה | צ'יפס | שעועית ירוקה | תפוח אדמה אפוי | אורז | סלט עלים

 240גרם

תפריט 3
מנות עיקריות:
דגים
מושט מטוגן ,עם תפוח אדמה אפוי
בורי פתוח על הגריל ,עם תפוח אדמה אפוי
דניס גריל | מטוגן ,עם תפוח אדמה אפוי
לברק גריל | מטוגן ,עם תפוח אדמה אפוי
דניס | לברק בתנור ,שמן זית עשבי תיבול עם תפוח אדמה אפוי ושעועית ירוקה
פילה מושט על הפלנצ'ה ,חמאה לימון שמיר עם פירה
פילה סלמון סויה דבש ג'ינג'ר למון גראס עם פירה
פילה בורי על הפלנצ'ה ,עגבניות חמאה צ'ילי זיתי טאסוס כוסברה עם אורז
פילה דניס על הפלנצ'ה ,עם פירה עגבניות ובזיליקום
פירות ים
שרימפס חמאה שום יין לבן עם שעועית ירוקה -

 200גרם

שרימפס בנגקוק שעועית ירוקה ציר סרטנים חמאה צ'ילי כוסברה בוטנים עם אורז לבן
שרימפס קארי קרם קוקוס קארי ירוק כוסברה קשיו עם אורז לבן (חריף)
שרימפס ניוקי שמן זית עגבניות בזיליקום פרמז'ן
טבעות קלמרי מטוגנות ,מטבל איולי צ'יפוטלה עם סלט עלים
שרימפס וקלמרי מטוגנים ,מטבל איולי צ'יפוטלה עם סלט עלים
מחבת פירות ים שרימפס קלמרי מולים סרטן חמאה ציר סרטנים יין לבן
ריזוטו פירות ים שרימפס קלמרי מולים חמאה עגבניות יין לבן בזיליקום פרמז'ן
פטוצ'יני פירות ים שרימפס קלמרי מולים שמנת עגבניות שרי בזיליקום אגוז מוסקט פרמז'ן
בשר
כבד עוף ריבת בצל דמי גלאס יין מרסלה עם פירה
שניצל עוף בציפוי פריך עם צ'יפס
סטייק פרגית על הגריל ,סויה הדרים עם תפוח אדמה אפוי
ראגו בקר פטריות ירקות שורש יין אדום חמאה סילאן עם פירה
קבב על הגריל ,ראס אל חנות צנוברים טחינה ירקות צלויים צ'ימיצ'ורי עם תפוח אדמה אפוי –
אנטריקוט על הגריל  270גר' ,מח עצם חמאה דמי גלאס עם פירה – תוספת של  ₪ 25לכל מנה שתוזמן
 240גרם

צמחוני וטבעוני
פטוצ'יני פטריות שמנת עגבניות שרי בזיליקום אגוז מוסקט פרמז'ן
טורטליני גבינות ותרד עדשים שחורות פטריות עגבניות חמאה בזיליקום פרמז'ן
רביולי ארטישוק 'א-לה-רומנה' קרם קוקוס פטריות בזיליקום (טבעוני)
ילדים
שניצלונים  /אצבעות דג עם תוספת לבחירה
פסטה פנה ברוטב לבחירה (עגבניות  /שמנת  /רוזה)
תוספות
פירה | צ'יפס | שעועית ירוקה | תפוח אדמה אפוי | אורז | סלט עלים – אופציה למרכז השולחן ( 3תוספות) ללא הגבלה

