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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.
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בהורדת מרכיבים מן המנה
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פילה סלמון ₪ 99....................................................................................
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אמנון בשמן עמוק₪ 89...................................................................................
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פילה אמנון ₪ 89.............................................................................................
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לברק סיציליאני ₪ 122....................................................................................
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בליווי סלט ירוק
קדירת דייגים₪ 89...........................................................................
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לברק חצי חצי ₪ 118......................................................................................
לברק חציו מטוגן וחציו אפוי בשמן זית ולימון בליווי סלט ירוק
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קוקה קולה/דיאט קוקה קולה₪ 13.................................................................. ZERO/
ספרייט/זירו ספרייט ₪ 13..........................................................................................
פאנטה ₪ 13.............................................................................................................
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שוקו קר₪ 16............................................................................................................
אייס קפה₪ 19..........................................................................................................
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בירה שחורה ₪ 13.....................................................................................................
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