
איטלקית כשרה למהדרין

אלפרדו פתח תקווה דרך אם המושבות 94 | אלפרדו ראשון לציון הלחי 10 | טל’ 2864*

הצעת מחיר: אירוע בוקר/בראנץ’
סוג האירוע:  מרכז שולחן

כמות סועדים: נייד:     לכבוד:      

הערות:  שעת הגעה:   תאריך ויום האירוע:        

שתייה קלה: תפוזים ולימונדה בקנקנים.מים מנרלים, קולה וזירו בבקבוק ליטר וחצי

לפתיחה:
מבחר לחמים 

# פוקאצ’ה ביתית בשמן זית ועשבי תיבול
# לחם שחור מחיטה מלאה בתוספת דגנים

ממרחים ומתבלים: # טחינה, בולגרית, זיתים, ריבה, בורגול ופסטו.

סלטים: )3 סלטים לבחירה(
# סירת חציל ובורגול-חציל בלאדי אפוי בתנור עם סלט טאבולה של בורגול ועשבי תיבול על מצע ציזיקי יוגורט בנגיעות 

   טחינה.
# סלט טונה- חסה, עגבניות, מלפפונים, סלט טונה, קוביות תפו”א אפוי, בצל סגול, זיתי קלמטה, ביצה קשה

   ברוטב וינגרט ונגיעות איולי שום.
# פלטת אנטיפסטי-מבחר ירקות קלויים בעשבי תיבול ורוטב בלסמי .

סלט יווני - שלל חסות, עגבניות, צנוניות, מלפפונים, גבינת פטה, שמן זית, זעתר, זיתי קלמטה, טבעות בצל.   #
# סלט כפרי - מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, פטריות שמפיניון, מקלוני גזר, על מצע חסה בתוספת בורגול, נענע, עדשים 

   וגרגירי חומוס מבושלים, מתובל בשמן זית לימוני ומעוטר בסלק פריך.
# סלט שורשים – מקלוני סלק,גזר,שומר, סלרי, קולורבי ונבטים, מוגש על שלל עלי בייבי בויניגרט הדרים,חמוציות, תערובת 

   פיצוחים וסילאן,
# סלט פטריות ובטטה – פטריות שמפניון וקוביות בטטה מוקפצים בעשבי תיבול,שום ורוטב צ’ילי מתוק על מצע מיקס 

   חסות ונבטים עם ויניגרט הדרים ושומשום. 
# סלט סביח - מלפפון, עגבנייה, בצל סגול, פטרוזיליה, מלפפון חמוץ, קוביות חצילים, גרגירי חומוס, תפוח אדמה חם, 

ביצה קשה, בעיטור טחינה עדינה. מוגש על לאפה חמה.

אומלטים:
	# סוגי ביצים לבחירה: חביתה /מקושקשת בתוספת עשבי תיבול/בצל/פטריות )2 סוגים לבחירה(.

	# שקשוקה בתוספת 5 ₪

מנות חמות:  )3 מנות לבחירה( 
# קיש לבחירה: מאפה בצק פריך במילוי בטטה/ברוקולי/פטריות/תרד/בצל.

# לזניה 4 גבינות -וחצילים )מכיל פרמזן,מוצרלה,עיזים ושמנת(.
# לזניה פטריות - שכבות פסטה טרייה, פטריות שמפיניון בשמנת, רוטב עגבניות, ריחן טרי מוקרם בתנור בגבינת מוצרלה

# פנה )רטבים לבחירה: עגבניות,שמנת,רוזה,אלה אוליו,ארביאטה,שמנת פטריות(.
# פיצה מרגריטה + 2 תוספות.

# תפו”א מוקרם ברוטב שמנת פטריות וגבינת מוצרלה.
# בלינצ’ס פטריות – בלינצ’ס במילוי תערובת גבינות,פטריות שמפניון ובצל,ברוטב פונגי,מוקרם בגבינת מוצרלה

יש אופציה לתוספת דגים -  פילה סלמון ופילה אמנון ותוספת ב 20 ₪ לסועד - צ’יפס / הום פריז / שעועית

שתייה חמה וקינוחים:
# שתייה חמה: הפוך ותה נענע+בקשות מיוחדות.

#  וופל בלגי, קרם ברולה וסופלה שוקולד.

)המחיר כולל מע”מ ואינו כולל 12% שירות(       מחיר:   

חתימת הלקוח: שם מנהל:    טלפון נייד:                          
אני הח”מ מאשר את התפריט ותכולתו           

*יתרת החשבון תשולם בסוף האירוע במזומן/אשראי ש”ח   סכום שהתקבל על החשבון   

יין הבית אדום /לבן 15 ש”ח לסועד
בירה מהחבית 15 ש״ח לסועד


