תפריט מרכז שולחן – מוגבל עד  02איש
סלטים-ראשונות:






"אנטיפסטי" של פלפל אדום וצהוב ,חציל ,קישוא ,בטטה ובצל
סלט מונטיפיורי -עגבנייה ,מלפפון ,חסה ,פלפלים צבעוניים ,בצל ,אגוזי מלך וגבינת פטה
צאן מגורדת בתיבול שמן זית ולימון
סלט קאפרי -עגבניות שרי ,בייבי מוצרלה ובזיליקום ברוטב בלסמי
"חציל בלאדי" -קלוי בתנור אבן ,טחינה גולמית ולימון
פיצות הבית
 לחמים טריים :פוקאצ'ות הבית לצד מטבלים -פסטו ועגבניות מיובשות

מנות עיקריות:





פילה סלמון בתנור בשמן זית ,מיץ לימון טרי ,עגבניות שרי ועשבי תיבול
פסטה לבחירה :רביולי בטטה ברוטב סלסה רוזה  /פסטה פנה ברוטב פסטו או ברוטב
שמנת פטריות
תפו"א אפוי בשמן זית ורוזמרין
שעועית ירוקה מוקפצת בשום ושמן זית

מבחר קינוחי הבית:
עוגת גבינה ,מוס שוקולד ופטיפורים במגוון טעמים

שתייה קלה :מיץ תפוזים טרי ,אשכולית אדומה ,לימונדה ,מים ושתיה מוגזת
שתייה חמה :אספרסו בר וכו'

 המחיר לאדם 142 :ש''ח כולל מע''מ
 אופציה :יין הבית אדום  /לבן (יקב בית הכרם) במחיר  ₪ 022לבקבוק
בירות :קרלסברג  /טובורג  /גולדסטאר במחיר  ₪ 02לבקבוק

המחיר לא כולל שירות  קיימת גישה לנכים
טלפון המסעדהmontefioreres1@gmail.com  20-8090306 :
אתר אינטרנטwww.montefiore-jlm.co.il:

תפריט מרכז שולחן – מוגבל עד  02איש
סלטים -ראשונות:








"אנטיפסטי" של פלפל אדום וצהוב ,חציל ,קישוא ,בטטה ובצל
סלט מונטיפיורי -עגבנייה ,מלפפון ,חסה ,פלפלים צבעוניים ,בצל ,אגוזי מלך וגבינת פטה
צאן מגורדת בתיבול שמן זית ולימון.
סלט "קאפרי" -עגבניות שרי בייבי מוצרלה קרוטונים בזיליקום בתיבול שמן זית ובלסמי
"חציל בלאדי" -קלוי בתנור אבן ,טחינה גולמית ולימון
סלט חומוס הבית בליווי גרגירי חומוס ושמן זית כתית
זיתי קלמטה
פיצות הבית
 לחמים טריים :פוקאצ'ות הבית לצד מטבלים -פסטו ועגבניות מיובשות
מנות עיקריות:







פילה סלמון בתנור בשמן זית ,מיץ לימון טרי ,עגבניות שרי ועשבי תיבול
ערמונים ופטריות שמפיניון ברוטב שמנת וחמוציות
פסטה לבחירה :רביולי בטטה ברוטב סלסה רוזה  /רביולי פיסטוק ברוטב שמנת  /רביולי
ארטישוק בשמנת  /קנלוני תרד וריקוטה מוקרם בתנור  /פסטה פנה ברוטב פסטו
פנה ברוטב פסטו  /לזניה תרד וגבינת מוצרלה ברוטב עגבניות מוקרם בתנור
תפו"א אפוי בשמן זית ורוזמרין
שעועית ירוקה מוקפצת בשום ושמן זית

מבחר קינוחי הבית:
עוגת גבינה ,מוס שוקולד ,מבחר פטיפורים במגוון טעמים ,גליליות במילוי קרם פטיסייר
שתייה קלה :מיץ תפוזים טרי ,אשכולית אדומה ,לימונדה ,מים ושתיה מוגזת
שתייה חמה :אספרסו בר וכו'

 המחיר לאדם 172 :ש''ח כולל מע''מ
 אופציה :יין הבית אדום  /לבן (יקב בית הכרם) במחיר  ₪ 022לבקבוק
בירות :קרלסברג  /טובורג  /גולדסטאר במחיר  ₪ 02לבקבוק

המחיר לא כולל שירות  קיימת גישה לנכים
טלפון המסעדהmontefioreres1@gmail.com  20-8090306 :
אתר אינטרנטwww.montefiore-jlm.co.il:

