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איטלקי עשיר ,עשוי שמנת ,גבינת פרמז’ן וחמאה.
הרוטב מתמזג בטבעיות עם כל סוגי הפסטות.
הרוטב המכונה ‘אלפרדו’ נוצר בשנות העשרים של
המאה הקודמת ,על ידי איטלקי בשם אלפרדו די ללו,
שגם העניק לה את שמו.
על שם המנה האיטלקית המפתה כל כך ,קרויה
מסעדת “אלפרדו” – שהתחילה כמסעדה איטלקית
כשרה ויפייפיה ,שנמצאת בלב פארק קסום,
בפתח תקווה ובמהרה הפכה לשם דבר.
מסעדת “אלפרדו” מספקת בריחה מושלמת מהשגרה.
בשעות הבוקר והצהריים תוכלו להנות ב”אלפרדו”
מעסקיות משתלמות ובשאר שעות היום מציעה
המסעדה חוויה קולינרית בטעמים איטלקיים אהובים,
הכוללים פסטות ,פוקצ’ות ,לזניות ,סלטים,
מנות דגים ועוד.
המסעדה כשרה למהדרין
(חתם סופר פתח תקווה)
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מנות טבעוניות -חלקן מותנות
בהורדת מרכיבים מן המנה
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דגים
* זמן הכנה כ  20דקות
מגיע בליווי תוספת חמה לבחירה :ירקות אנטי פסטי /
שעועית ירוקה מוקפצת עם פטריות ,עגבניות שרי ובצל סגול /
צ’יפס /הום פרייז  /תוספת היום
דניס אלפרדו ₪ 114........................................................................................
דניס אפוי בתנור לבנים עם שיני שום עשבי תיבול ושמן זית בליווי סלט ירוק
פילה סלמון ₪ 99....................................................................................
אפוי בתנור לבנים במעטפת תבלינים ,שום ויין לבן בליווי סלט ירוק
אמנון בשמן עמוק₪ 89...................................................................................
במעטפת תבלינים עדינה בתוספת בצל מטוגן קריספי בליווי סלט ירוק
פילה אמנון ₪ 89.............................................................................................
אפוי בתנור לבנים בשמן זית,שום ועשבי תיבול בליווי סלט ירוק
לברק סיציליאני ₪ 122....................................................................................
אפוי בתנור לבנים עם פרוסות שום ,מעטפת תבלינים עדינה ושמן אלה אוליו
בליווי סלט ירוק
קדירת דייגים₪ 89...........................................................................
פילה דג ברוטב עגבניות פיקנטי ,שום ,פלפלים ,פרוסות עגבנייה בשלה ועשבי
תיבול .נאפה בתנור לבנים ומוגש בתוספת פוקצ‘ה חמה ,טחינה בלאדי ,סלט
ירקות (לא מגיע עם תוספת חמה)
סלמון בקראסט של פיצוחים וטריאקי₪ 105...................................................
על מצע של שעועית ,עגבניות שרי וניוקי ברוטב אלה אוליו (לא ניתן לשנות תוספת)
לברק חצי חצי ₪ 118......................................................................................
לברק חציו מטוגן וחציו אפוי בשמן זית ולימון בליווי סלט ירוק

* המטבח באלפרדו מכיל גלוטן
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בהורדת מרכיבים מן המנה
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ספרייט/זירו ספרייט ₪ 13..........................................................................................
פאנטה ₪ 13.............................................................................................................
פיוז ₪ 13............................................................................................................... T
נביעות מים מינרלים/סודה₪ 12.................................................................................
נביעות בטעמים תפוח  /ענבים  /אפרסק₪ 13............................................................
פרללה מוגז עדין ....................................................................קטן  / ₪ 15גדול ₪ 24
תפוזים/לימונדה/סיידר צלול/ענבים ₪ 13...................................................................
קנקן תפוזים/לימונדה₪ 32........................................................................................
מילק שייק במבחר טעמים :וניל/שוקו/וניל פקאן/וניל עוגיות₪ 32.................................
שוקו קר₪ 16............................................................................................................
אייס קפה₪ 19..........................................................................................................
לימונענע גרוס₪ 19...................................................................................................
בירה שחורה ₪ 13.....................................................................................................
גזר  /תפוגזר ₪ 19....................................................................................................
השייקים של אלפרדו (על בסיס מים/חלב/חלב סויה/תפוזים/לימונדה) ₪ 32................
תות בננה תמר  //מנגו בננה ומלון  //אננס קוקוס  //קוקטייל פירות יער
*השייקים לא ניתנים לשינוי
כדור גלידה ₪ 12.......................................................................................................

שתייה חמה
קפה הפוך ..............................................................................קטן  / ₪ 12גדול ₪ 15
נס קפה ₪ 11............................................................................................................
נס קפה על בסיס חלב ₪ 13.......................................................................................
אמריקנו ₪ 12...........................................................................................................
שוקו חם גדול ₪ 15...................................................................................................
מוקה חם ₪ 18..........................................................................................................
שוקו פרלינים ₪ 16...................................................................................................
אספרסו₪ 10............................................................................................................
אספרסו כפול ₪ 12...................................................................................................
מקיאטו₪ 10.............................................................................................................
קפה שחור ₪ 10........................................................................................................
תה ₪ 10...................................................................................................................
סיידר חם ₪ 16..........................................................................................................
סיידר חם ויין ₪ 21.....................................................................................................
תוספת קצפת ₪ 9......................................................................................................
אפוגטו כדור גלידה וניל ואספרסו איטלקי ₪ 19............................................................
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