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  montefioreres1@gmail.com 20-8090306טלפון המסעדה: 

 www.montefiore-jlm.co.ilאתר אינטרנט:
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 מנות ראשונות: -בר סלטים          

 הוב, חציל, קישוא, בטטה ובצלשל פלפל אדום וצפסטי" " אנטי 
  סוגי סלטים מתפריט הסלטים 5בחירת 
 זיתי קלמטה 

 
  מיובשות עגבניותו פסטו ם:לצד מטבלי הביתבר לחמים טריים: פוקאצ'ות   

 בר מנות עיקריות:          

 לזניה תרד וגבינת מוצרלה ברוטב עגבניות מוקרם בתנור 
   קישים במגוון טעמים 
  פסטה פנה ברוטב סלסה רוזה / שמנת פטריות / עגבניות / פסטו 
 עלי גפן ממולאים באורז ברוטב לימוני 
 שעועית ירוקה מוקפצת בשום, שמן זית, מלח ופלפל 
  תפו''א אפוי בשמן זית 
  פיצות הבית 
 
 בר קינוחים:   

 עוגת גבינה אפויה 
 עוגת שוקולד 
 פטיפורים 
 פירות העונה 
 

 ושתייה מוגזת, תפוזים, לימונדה, אשכולית אדומה, מים טבעיים: מיצים שתיה קלה

 : אספרסו בר וכו'שתיה חמה

 

 

  :מע''מ 01%+ ש''ח  051המחיר לאדם 
 

   :לבקבוק₪  022יין הבית אדום / לבן )יקב בית הכרם( במחיר אופציה  
                                                        לבקבוק₪  02סטאר במחיר לדבירות: קרלסברג / טובורג / גו                
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 מנות ראשונות: -בר סלטים 

 של פלפל אדום וצהוב, חציל, קישוא, בטטה ובצלפסטי" " אנטי 
  סוגי סלטים מתפריט הסלטים 5בחירת 
 זיתי קלמטה 

 
 עגבניות מיובשותפסטו ו -בר לחמים טריים: פוקאצ'ות הבית לצד מטבלים 

 

 בר מנות עיקריות:      

  לימונים טריים ועשבי תיבולסלמון אפוי בתנור בשמן זית ומיץ פילה 
  פסטו / סלסה רוזה / עגבניות טריות ברוטב שמנת פטריותפסטה פנה / 
 עלי גפן ממולאים באורז ברוטב לימוני 
 שעועית ירוקה מוקפצת בשום, שמן זית, מלח ופלפל 
  תיבולאפוי בשמן זית ועשבי תפו"א 
 פיצות הבית 
 

 :בר קינוחים     

 עוגת גבינה אפויה 
 עוגת שוקולד 
 קרם קרמל 
 פטיפורים במגוון טעמים 
 פירות העונה חתוכים 

 
 ושתיה מוגזת מיםלימונדה,  אשכולית אדומה, : מיץ תפוזים טרי,שתייה קלה

 
 : אספרסו בר וכו'שתיה חמה

 
  

 
  :מע''מ 01%+ ש''ח  051המחיר לאדם 

 

   :לבקבוק₪  022יין הבית אדום / לבן )יקב בית הכרם( במחיר אופציה  
                                                        לבקבוק₪  02סטאר במחיר לדבירות: קרלסברג / טובורג / גו                
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 מנות ראשונות: -בר סלטים 

  אדום וצהוב, חציל, קישוא, בטטה ובצל" אנטיפסטי" של פלפל 
  סלטיםהסוגי סלטים  מתפריט  8בחירת 
  זיתי קלמטה 

 
 פסטו ועגבניות מיובשות -לצד מטבלים הבית  תבר לחמים טריים: פוקאצ'ו  

 
   : מנות עיקריותבר 

 אפוי בתנור בשמן זית עשבי תיבול ולימון סלמון 
  מזרחי פיקנטי וגרידת לימוןפילה אמנון ברוטב עגבניות שרי ושום / בנוסח 
 ארטישוק בשמנת בשמנת פטריות / פיסטוק בשמנת  ריקוטה/  ברוטב סלסה רוזה רביולי בטטה /  
 עלי גפן ממולאים באורז ברוטב לימוני 
  מלח ופלפלשמן זיתשום, ב תמוקפצשעועית ירוקה , 
  תיבולתפו"א אפוי בשמן זית ועשבי 
 פיצות הבית 

 

 :עשיר בר קינוחים

     טירמיסו אישי 
 מוס שוקולד 
 גליליות שמנת 
 פטיפורים 
 עוגת גבינה אפויה 
 עוגת שוקולד 
 פירות העונה חתוכים 
 

  ושתייה מוגזת מיםולית אדומה, לימונדה, מיץ תפוזים טרי, אשכ: שתייה קלה
 וכו'    בראספרסו  :שתייה חמה

 
 
  :מע''מ 01%+ ש''ח  011המחיר לאדם 

 

   :לבקבוק₪  022/ לבן )יקב בית הכרם( במחיר יין הבית אדום אופציה  
                                                        לבקבוק₪  02סטאר במחיר לדבירות: קרלסברג / טובורג / גו                

 
 

 

 



 
 

 קיימת גישה לנכים רות יהמחיר לא כולל ש
  montefioreres1@gmail.com 20-8090306טלפון המסעדה: 

 www.montefiore-jlm.co.ilאתר אינטרנט:
 

 מנות ראשונות:  -בר סלטים            

  ובצל"אנטיפסטי" של פלפל אדום וצהוב, חציל, קישוא, בטטה 
  סוגי סלטים מתפריט הסלטים 7בחירת 
 זיתי קלמטה 

  
 פסטו ועגבניות מיובשות -בר לחמים טריים: פוקאצ'ות הבית לצד מטבלים 

 : בר מנות עיקריות

 בשמן זית, מיץ לימונים טריים ועשבי תיבול פילה דג סלמון אפוי בתנור 
 פילה לברק אפוי בתנור ברוטב עגבניות שרי, שום, לימון פיקנטי 
 ארטישוק בשמנתבשמנת פטריות / פיסטוק בשמנת  רביולי בטטה ברוטב סלסה רוזה / ריקוטה / 
 ערמונים ופטריות ברוטב שמנת חמוציות 
 עלי גפן ממולאים באורז ברוטב לימוני 
 שעועית ירוקה מוקפצת בשמן זית, שום, מלח ופלפל 
 תפו"א אפוי בשמן זית ועשבי תיבול 
 פיצות הבית 

 

 :בר קינוחים

  גבינה אפויהעוגת 
 אישי וטירמיס 
   קרם קרמל 
  מגוון פטיפורים 
  גליליות במילוי קרם פטיסייר 
 אקלרים של קרם וניל ושוקולד 
 פירות העונה חתוכים 

                                                                                            

  ושתייה מוגזתית אדומה, לימונדה, מים : מיץ תפוזים טרי, אשכולשתייה קלה

 : אספרסו בר וכו'שתייה חמה

 

 

  :מע''מ 01%+ ש''ח  091המחיר לאדם 
 

   :לבקבוק₪  022יין הבית אדום / לבן )יקב בית הכרם( במחיר אופציה  
                                                        לבקבוק₪  02סטאר במחיר לדבירות: קרלסברג / טובורג / גו                
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 מנות ראשונות:  -סלטים  רב

 " אדום וצהוב, חציל, קישוא, בטטה ובצל אנטיפסטי" של פלפל 
  סלטים המתפריט  סוגי סלטים 7בחירת 
  עשירהבוטיק פלטת גבינות 
  פלטת דגים מעושנים 

 
 מנות עיקריות:בר 

  עשבי תיבול לימוניסלמון ברוטב פילה 
 זית ולימוןבשמן  פילה דניס טרי 
 ערמונים ופטריות ברוטב שמנת וחמוציות 
 ארטישוק בשמנתבשמנת פטריות / פיסטוק בשמנת   ריקוטה/  ברוטב סלסה רוזה רביולי בטטה / 
 וריקוטה מוקרם בתנור / קפלאצ'ו במילוי גבינות ברוטב שמנת פטריות  קנלוני תרד 
 שמן זיתשום וב תמוקפצ שעועית ירוקה 
 עלי גפן ממולאים באורז ברוטב לימוני 
 תיבול אפוי בשמן זית ועשבי תפו"א 
 פיצות הבית 

 
 פסטו ועגבניות מיובשות -בר לחמים טריים: פוקאצ'ות הבית לצד מתבלים 

 :עשיר קינוחיםבר 

 סברינה 
 רמיסוטי 
 פנקוטה 
 עוגת שוקולד 
 עוגת גבינה אפויה 
 פחזניות במילוי פטיסייר 
 העונה פירות 

 
                                ושתייה מוגזת  לית אדומה, לימונדה, מים : תפוזים טבעי, אשכושתייה קלה
        אספרסו בר וכו' :שתייה חמה

 

  :מע''מ 01%+ ש''ח  001המחיר לאדם 
 
 

   :לבקבוק₪  022יין הבית אדום / לבן )יקב בית הכרם( במחיר אופציה  
                                                        לבקבוק₪  02סטאר במחיר לדבירות: קרלסברג / טובורג / גו                
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 מנות ראשונות:  -בר סלטים                

  אנטיפסטי" של פלפל אדום וצהוב, חציל, קישוא, בטטה ובצל" 
  מתפריט הסלטים סוגי סלטים 7בחירת 
 פלטת גבינות בוטיק עשירה 
  פלטות דגים מעושנים 

 
 פסטו ועגבניות מיובשות -בר לחמים טריים: פוקאצ'ות הבית לצד מתבלים 

 בר מנות עיקריות:                

 פילה סלמון ברוטב עשבי תיבול לימוני 
 פילה דניס טרי בשמן זית ולימון 
  / ארטישוק / ות / פיסטוק בשמנת ריקוטה  בשמנת פטרירביולי בטטה ברוטב סלסה רוזה

  ותבמילוי גבינות ברוטב שמנת פטריקנלוני תרד וריקוטה מוקרם בתנור / קפלאצ'ו  / בשמנת
  פטריות ממולאות בגבינת עיזים / תאנים ברוטב שמנת 
 עלי גפן ממולאים באורז ברוטב לימוני 
 שעועית ירוקה מוקפצת בשום ושמן זית 
 שמן זית ועשבי תיבולתפו"א אפוי ב 
 פיצות הבית 

 

 בר קינוחים:             

 עוגת גבינה אפויה 
  פנקוטה 
 עוגת שוקולד 
 וטירמיס  
 מלבי 
 פחזניות במילוי שמנת 
 אקלרים שוקולד 
  גליליות במילוי קרם פטיסייר 
 מבחר פטיפורים עשיר במגוון טעמים 
 פירות העונה חתוכים 

 
                     אדומה, לימונדה, מים ושתייה מוגזת: תפוזים טבעי, אשכולית שתייה קלה
 : אספרסו בר וכו'שתייה חמה

 
 יין לבן מוגז, : בירות, יין הבית אדום/לבןאלכוהול 

 

  :מע''מ 01%+ ש''ח  051המחיר לאדם 
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 תפריט סלטים

 
 טחינהעל האש בחצילים שרופים סלט  (0

 בזיליקום וקרוטונים, ייבי, מוצרלה בשרי עגבניות -"קאפרי"סלט  (0

עגבנייה, מלפפון, חסה, פלפלים צבעוניים, בצל, אגוזי מלך וגבינת  -סלט מונטיפיורי (3
 פטה מגורדת בתיבול שמן זית ולימון

 סלט קרם חצילים שרופים על האש שום מיונז ושמן זית (4
 חמוציות ושקדים קלויים ,סלט עשבי תיבול (5
 טבולה ג'רישסלט  (6

 גנות ברוטב צ'ילי מתוקמטו קוביות בטטה –בטטהסלט  (1

 וגרגרים בשמן זית חומוס (8
      קצוץ ישראליסלט ירקות  (9

 , חמוציותשקדים פרוסים וקלוייםכרוב לבן, סלט  (01
 סלט גזר טרי ולימון חתוך ואגוזי פקאן קלויים (00

 צל ותפוח עץב אדום סלקסלט  (00

 סלט עגבניות שרי נבטים בפסטו וצנוברים (03

        ירוק, בצל סגול ושקדים קלויים ברוטב דבש חסה, עלי בייבי תרד, תפוח -סלט ירוק (04
 ולימון

 סלט פטריות טריות, נבטים ועגבניות שרי (05

 תיבול עשביה וקינוא ,שחורות עדשים סלט (06
 סלט חציל על האש מתובל בשמן זית ולימון (01

 פפון, בצל סגול, בזיליקום וגבינת פטהעגבנייה, מל -סלט יווני (08

 סלט חציל מטוגן בנוסח יווני (09

 מלפפונים ביוגורט, שמיר ושמן זיתסלט  (01
 סלט מטבוחה בסגנון מרוקאי (00
 רצועות פלפלים קלויים על האש -סלט ז'אעלוק" (00

 סלט אבוקדו עם ביצים קשות מתובל בשמן זית (03
 זיתים שחורים, צלפים, עשבי תיבול ושמן זית -סלט פסטה (04

 ן'פרמז וגבינת קרוטונים שרי עגבניות חסה עלי -קיסר סלט (05
 לאדם(₪  5)בתוספת  ממולאים בגבינות םננסים פיקנטיי פלפליםסלט  (06

 לאדם(₪  5סלט שמפניון ביין לבן וצלפים )בתוספת  (01
 

 


