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0#N/A#N/A

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

50

מנה טבעונית. נתחי טופו ברוטב עשיר של קארי ירוק, שרי, בצל סגול, טבעוני. טופו קארי ירוק ובוטנים
בזיליקום ובוטנים

50

50כל התוספות שלנו טבעוניות!טבעוני. עסקית תוספות

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

פילה דג סלמון (כ 200 גרם) צרוב על הפלאנצ'ה וצלוי בתנור (ללא רוטב). פילה דג סלמון צרוב וצלוי
ללא גלוטן.

68

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

55

58חזה עוף עבה ועסיסי צרוב ברוטב אסייתי עשיר.כ 200 גרםחזה עוף צרוב בקארי ירוק ובוטנים

63סטייק פרגית צרוב ברוטב עשיר של פירות יבשים.ללא גלוטןפרגית צלויה בפירות יבשים וסילאן

63סטייק פרגית עסיסי צרוב על הפלאנצ'ה וצלוי בתנורפרגית צרובה וצלויה בתנור

כופתאות סולת ממולאות בשר סיסקא מובחר במרק חמצמץ מתקתק עשיר קובה סלק (בשרי)
של סלק

63

העסקית כוללת - מנה עקרית, שתי (2) תוספות טבעוניות, סלט, טחינה, סחוג

עקריות



TA 20חצי ליטר לקחת
10תוספת לעסקית

40עסקית ישיבה במסעדה עם סלט טחינה וסחוג

TA 8סלט
TA 4טחינה הר ברכה
TA 4סחוג תוצרת בית

5גזוז חופשי

מתוק/ מלוח
10כדורי אנרגיה (תמר, פקאן, שקד וקוקוס. 4 יחידות)

8חלבה עבודת יד (ניצני הדר. 50 גרם)
8מרציפן (52% שקדים. 50 גרם)

7בננות מיובשות (100 גרם)
13קשיו הודי עם קליפה (100 גרם)

שעועית ירוקה אפויה עם סילאן וטחינה גולמית
אנטיפסטי בטטה

מרק היום - מרק חומוס ומנגולד/ מרק 
עדשים כתומות

תבשיל שעועית לבנה
דאל עדשים

שתי תוספות לבחירה עם העסקית

אנטיפסטי קישוא וטימין

אורז לבן
תפו"א בתנור

קינואה עם אפונת גינה
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מנהעקריות
קנו 3 קבלו 

4

0#N/A#N/A#N/A
מנה טבעונית. קובה טבעוני של עדשים ופטריות עטוף בסולת ג'ריש במרק עשיר של דלעת, צימוקים, טבעוני. קובה טבעוני ברוטב דלעת וצימוקים

3296עגבניות וסלרי
3296מנה טבעונית. נתחי טופו ברוטב עשיר של קארי ירוק, שרי, בצל סגול, בזיליקום ובוטניםטבעוני. טופו קארי ירוק ובוטנים

45135פילה דג סלמון (כ 200 גרם) ברוטב אסייתי מתוק פיקנטי.פילה דג סלמון במנצ'ורין
45135פילה דג סלמון (כ 200 גרם) צרוב על הפלאנצ'ה וצלוי בתנור (ללא רוטב). ללא גלוטן.פילה דג סלמון צרוב וצלוי

37111נופל מעצם. כרע עוף צרוב בבישול איטי איטי עם שורשים. ללא גלוטן וללא תוספת סוכר.קדירת עוף נופל בשורשים
39117חזה עוף עבה ועסיסי צרוב ברוטב אסייתי עשיר.כ 200 גרםחזה עוף צרוב בקארי ירוק ובוטנים
43129סטייק פרגית צרוב ברוטב עשיר של פירות יבשים.ללא גלוטןפרגית צלויה בפירות יבשים וסילאן

43129סטייק פרגית עסיסי צרוב על הפלאנצ'ה וצלוי בתנורפרגית צרובה וצלויה בתנור
42126כופתאות סולת ממולאות בשר סיסקא מובחר במרק חמצמץ מתקתק עשיר של סלקקובה סלק (בשרי)

0#N/A#N/A#N/A

תוספות
אישי - 1/4 

ליטר
זוגי - 1/2 

ליטר
משפחתי - 

ליטר

141932אורז לבן 

141932תפו"א בתנור 

142442קינואה עם אפונת גינה

1523תבשיל שעועית לבנה 

1523דאל עדשים 

162644שעועית ירוקה אפויה עם סילאן וטחינה גולמית

162644אנטיפסטי בטטה

162644אנטיפסטי קישוא וטימין

40ליטר לקחת TA (כ 2 - 3 מנות)מרק היום - מרק חומוס ומנגולד/ מרק עדשים כתומות

סלט ירקות - 8 ₪ / סלט כרוב אסייתי 8 ₪ / טחינה הר ברכה אישית -4 ₪ / סחוג תוצרת בית 4 ₪
סלט ליד

Sharing is Caring /יום חמישי    -    אוכל לבית


