
ראשונות
17 ₪סלט חציל קלוי וטחינה (רבע ליטר)

17 ₪סלט גזר מרוקאי (רבע ליטר)
18 ₪סלט סלק אפוי (רבע ליטר)

22 ₪סלט ביצים (רבע ליטר)
24 ₪כבד קצוץ (רבע ליטר)

29 ₪רוסטביף סינטה (100 גרם)
22 ₪מרק אפונה (חצי ליטר)

98 ₪מרק ירקות ועוף ל 4 סועדים עם לוקשן (אטריות) (שני ליטר)
16 ₪סחוג 100 מ"ל

14 ₪טחינה הר ברכה פשוטה ומדויקת (רבע ליטר)
26 ₪סלט ירקות ארוז לטריות מירבית. 1 ליטר

18 ₪סלט כרוב אסייתי (חצי ליטר)

89 ₪יין של כרם בן זימרה (יקב אדיר). קברנה סובניון. אדום/ אמרלד ריזלינג. לבן/ רוזה

3 ₪לחמניה של ויז'ניץ

19 ₪חלה של ויז'ניץ

מנות עיקריות. מחיר למנה
45 ₪ סופריטו נתח בקר בשלל פטריות

39 ₪ קובה סלק

42 ₪ קציצות בקר, עוף וקישואים ברוטב עגבניות

42 ₪ קבבוני טלה של גינדי ברוטב פלפלים ושרי

39 ₪ חזה עוף צרוב ברוטב חרדל יין לבן וטימין

37 ₪ קדירת עוף נופל בשורשים

43 ₪ פרגית צלויה בפירות יבשים וסילאן

32 ₪ טבעוני. קובה טבעוני ברוטב דלעת וצימוקים

32 ₪ טבעוני. לביבות סלק ואגוזי מלך

45 ₪ פילה דג סלמון במנצ'ורין

45 ₪ חריימה פילה דג סלמון

42 ₪ חריימה קציצות דגים
קציצות דגים מנסיכת הנילוס ברוטב חריימה עגבניות ופלפלים. פיקנטי

סטייק פרגית צרוב ברוטב עשיר של פירות יבשים.ללא גלוטן

מנה טבעונית. קציצות אפויות של סלק, טחינה, מעט פירורי לחם, פטרוזיליה ואגוזי מלך קלויים . בליווי חזרת טבעונית תוצרת בית. הלביבות במשלוח 
מגיעות בטמפרטורת חדר.

פילה דג סלמון (כ 200 גרם) ברוטב פלפלים ועגבניות פיקנטי. ללא גלוטן וללא תוספת סוכר.

פילה דג סלמון (כ 200 גרם) ברוטב אסייתי מתוק פיקנטי.

כופתאות סולת ממולאות בשר במרק סלק מתקתק-חמצמץ. 4 יחידות

קציצות מבקר מובחר וחזה עוף טחון במקום עם קישואים, גזר, בצל ופטרוזיליה ברוטב עגבניות עשיר. ללא תוספת סוכר.

חזה עוף עבה ועסיסי צרוב ברוטב חרדל עשיר. ללא גלוטן וללא תוספת סוכר. כ 200 גרם

תפריט שישי
להזמנת משלוח או איסוף עצמי מהמסעדה:

050-7776620  - טלפון או וואטסאפ.

לילה בתנור עם מלא סוגים של פטריות. ללא גלוטן וללא תוספת סוכר. 250 גרם בשר.

תובל 28, מתחם הבורסה, רמת גן.

www.mnz.co.il

הזמנות מתקבלות גם במהלך השבוע

דמי משלוח 15 - 40 ₪. מינימום הזמנה 200 ₪.

בקר מובחר של עגל וטלה עם בצל צלויים בתנור. כ 200 גרם. ברוטב עשיר של פלפלים ועגבניות שרי צלויים

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

נופל מעצם. כרע עוף צרוב בבישול איטי איטי עם שורשים. ללא גלוטן וללא תוספת סוכר.



מנות לילדים
42 ₪ קציצות בקר, עוף וקישואים ברוטב עגבניות

32 ₪ פסטה ברוטב עגבניות

35 ₪פסטה + רוטב עגבניות בנפרד

18 ₪רוטב עגבניות לפסטה

37 ₪ עוף מפורק מעצם

46 ₪שניצלונים אפויים

תוספות טבעוניות. מחיר לליטר (מתאים לכ 4 סועדים)
26 ₪אורז לבן

28 ₪אורז ירוק עם אפונה ועשבים

28 ₪אורז זעפרן

40 ₪פירה תפו"א

74 ₪קוסקוס מרוקאי (Dari) + מרק ירקות 

(Dari) 34 ₪קוסקוס מרוקאי

42 ₪מרק ירקות לקוסקוס 

44 ₪אנטיפסטי זוקיני עם טימין ושמן זית

44 ₪אנטיפסטי שעועית ירוקה טריה עם עגבניות צלויות שום ושמן זית

44 ₪אנטיפסטי בטטה עם טימין וקארי

48 ₪אנטיפסטי עגבניות תמר

44 ₪אנטיפסטי לפת בסילאן והל

42 ₪כרוב אפוי ברוזמרין ושמן שומשום

42 ₪קישוא צלוי ברוטב עגבניות עם אפונת גינה

19 ₪תבשיל שעועית לבנה. חצי ליטר

21 ₪דאל עדשים. חצי ליטר

DIY

קובה סלק. 6 מנות. מרק קובה סלק + קובה יסמין קפוא. מרתיחים את המרק, מניחים את הקובה 
בסיר, מביאים לרתיחה ומנמיכים את האש. 20 דקות הקובה מוכן.

₪ 148

קובה סלק טבעוני. 6 מנות. מרק קובה סלק טבעוני+ קובה טבעוני קפוא. מרתיחים את המרק, 
מניחים את הקובה בסיר, מביאים לרתיחה ומנמיכים את האש. 20 דקות הקובה מוכן

₪ 118

עוגות שמרים עסיסיות של בוטיק לה סנטרל
45 ₪גבינה/ פיסטוק חלבה/ שוקולד

מתוק מלוח
27 ₪חלבה עבודת יד של ניצני הדר. 250 גרם.

 .Lubeca .14 ₪מרציפן 52% שקדים. 100 גרם
26 ₪אננס מיובש של חבשוש 150 גרם

29 ₪קשיו הודי עם קליפה. 250 גרם

קדירת עוף שורשים. בשר הכרע ללא עצם! ללא גלוטן וללא תוספת סוכר. לכ 2 ילדים

פסטה פוזילי של דה צ'קו ברוטב אדום חלק ועשיר. טבעוני. ללא ירק נראה לעין ;-) מתאים לכ 2-3 ילדים

פסטה פוזילי של דה צ'קו + רוטב עגבניות פשוט ועשיר בנפרד. מתאים לכ 2-3 ילדים.

קציצות מבקר מובחר וחזה עוף טחון במקום עם קישואים, גזר, בצל ופטרוזיליה ברוטב עגבניות עשיר. ללא תוספת סוכר.

חזה עוף עטופים בפירורי לחם אפוי בתנור. 500 גרם. לכ 3 ילדים

טבעוני. רוטב עגבניות עשיר טחון לצבע אחד. ללא תוספת סוכר. חצי ליטר.


