יום רביעי
13/01/2021
* חיסכו זמן וכסף!!! הזמינו באתר ובואו לאסוף כעבור רבע שעה*
* מחיר העסקית נקבע לפי המנה העיקרית .לרכישה במסעדה*
* המחירים אינם מתייחסים למשלוחים*

עסקיות

מנה עיקרית | שתי תוספות טבעוניות | סלט ירקות רענן | טחינה הר ברכה | סחוג תוצרת בית
| לחם אחיד לפי דרישה

מנה טבעונית ₪ 45
בחירה מתוספות .כל התוספות טבעוניות!

טבעוני .קובה טבעוני ברוטב דלעת וצימוקים ₪ 50
מנה טבעונית .קובה טבעוני של עדשים ופטריות עטוף בסולת ג'ריש במרק עשיר של דלעת ,צימוקים ,עגבניות וסלרי

קדירת עוף נופל בשורשים ₪ 55
נופל מעצם .כרע עוף צרוב בבישול איטי איטי עם שורשים .ללא גלוטן וללא תוספת סוכר.

חזה עוף צרוב בטנדורי ₪ 55
חזה עוף עבה ועסיסי צרוב ברוטב עשיר בסגנון הודי .כ  200גרם

צ'ילי קון קארנה ₪ 58
תבשיל בקר מקסיקני חריף עם עגבניות ושעועית אדומה .ללא גלוטן וללא תוספת סוכר.

פילה דג סלמון במנצ'ורין ₪ 68
פילה דג סלמון )כ  200גרם( ברוטב אסייתי מתוק פיקנטי.

שתי תוספות טבעוניות לבחירה

אורז לבן
תפו"א בתנור
פתיתים
תבשיל שעועית לבנה
דאל עדשים
כרוב אפוי בשמן זית וזעתר

מרק היום  -מרק חרירה .מרק קטניות עשיר
תוספת לארוחה  | ₪ 10 -חצי ליטר מרק  | ₪ 20 -ארוחת מרק ₪ 30 -

אוכל הביתה
 25%הנחה!!! קונים  3מנות מאותו סוג ומקבלים את הרביעית מתנה!!!
האוכל הטעים של מנזה באריזות משפחתיות
מנה בלבד! לא כעסקית!

טבעוני .קובה טבעוני ברוטב דלעת וצימוקים
קדירת עוף נופל בשורשים ₪ 37
חזה עוף צרוב בטנדורי ₪ 39
צ'ילי קון קארנה ₪ 37
פילה דג סלמון במנצ'ורין ₪ 45
תוספות טבעוניות .ליטר 4 .סועדים.

אורז לבן ₪ 24
תפו"א בתנור ₪ 28
פתיתים ₪ 29
תבשיל שעועית לבנה ₪ 36
דאל עדשים ₪ 36
כרוב אפוי בשמן זית וזעתר ₪ 38

₪ 32

אוכל ספסל Bench Food
בקערת חצי ליטר  +סכו"ם

אורז  /פתיתים  +דאל עדשים  /כרוב אפוי ₪ 19 -
אורז  /פתיתים  2 +קובה טבעוני ₪ 26 -
אורז  /פתיתים  +צ'ילי קון קארנה ₪ 32 -
סלט ירקות  +טחינה  +סחוג ₪ 10 -
סלט ירקות  | ₪ 6 -טחינה  | ₪ 3 -סחוג ₪ 3 -

