חנות לאוכל מוכן מבית האחוזה

מוצרים TO-GO
מבחר ממולאים

מחיר ליחידה ()₪

5.00
קובה חמוסטה ברוטב חמצמץ
3.30
קובה נבלוסיה במילוי בשר  /פטריות
1.90
שישברק בשר
3.30
לביבות תפו"א במילוי בשר  /פטריות
1.90
לביבות תפו"א במילוי תירס
4.30
סיגר פילו במילוי בשר בציפוי פנקו
1.90
סיגר מרוקאי במילוי בשר  /תפו"א
2.80
פסטל במילוי תפו"א
3.30
אגרול סיני במילוי ירקות
3.30
קציצות כרישה (פרסה)
3.30
לביבות ירק (לטקס ירקות)
 6.70ל 100-גר'
כרובית בציפוי פריך
 6.70ל 100-גר'
ברוקולי בציפוי פריך
1.90
עלי גפן ממולאים
2.70
בצל ממולא
2.70
כרוב ממולא
18.00
מאפה במילוי חזה עוף ופטריות
10.00
רולדה פילאס במילוי בשר עגל

מבחר דגים

פילה סלמון בנוסח מרוקאי
פילה סלמון בצ'ילי וכוסברה
פילה סלמון בעשבי תיבול
פילה מושט  /בורי בעשבי תיבול
פילה מושט  /בורי בנוסח מרוקאי
פילה מושט  /בורי מטוגן
קבב דגים "חריימה"

דגים מנה ראשונה

15.00
15.00

פילה מושט  /בורי ברוטב
פילה מושט  /בורי מטוגן

מבחר מנות בשרים

29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
29.00
6.00

קבב יווני
קבב ביתי
קבב ביתי במילוי טחינה
קציצות בשר ברוטב עגבניות
צלי בקר ברוטב פטריות

7.00
6.00
6.00
5.00
18.00

מבחר מנות עוף

מחיר ליחידה ()₪

פרגית בגריל
פרגית ברכז רימונים
פרגית במילוי פיסטוק שמי וקשיו
שניצל עוף בציפוי פירורי לחם
אצבעות שניצל בציפוי שומשום
אצבעות שניצל בציפוי מקסיקני
חזה עוף בגריל
כרעיים עוף צלויים בגריל
שמניות עוף צלויים  /ברכז רימונים

10.00
11.00
12.00
20.00
5.50
6.00
12.00
20.00
10.00

מבחר תוספות/פחמימות מחיר ל 100-גר'

2.80
אורז לבן עם שקדים וצימוקים
3.30
אורז מאלובה עם ירקות
2.80
תפו"א אפויים בתנור
3.80
קוביות תפו"א אפויים בתנור
3.90
פוטטו צ'יפס בתיבול קייג'ין
4.00
זיתים מבושלים בסגנון מרוקאי
3.30
ירקות מבושלים בנוסח טורקי
3.30
שעועית ירוקה ברוטב עגבניות
אפונה עדינה ברוטב טבעי  /עגבניות 3.30
אפונה וגזר ברוטב טבעי  /עגבניות 3.30

שונות

מבחר סלטים (לליטר)

חומוס ושמן זית ,טחינה ,חצילים בטחינה,
חצילים עם מיונז ,חצילים עם ירקות,
חציל יווני מטוגן בתחמיץ ,עגבניות שרי
ברכז רימונים ,עגבניות שרי וריחן ,כוסברה
בתוספת חמוציות ושקדים קלויים ,ירקות
מעורבים בתחמיץ ,כרוב לבן בתחמיץ
הבית ,גזר מגורד ,סלט ירקות ,קולסלאו,
טורקי ,זיתים ,חמוצים ,סחוג ,פלפל חריף
מטוגן ,ממרח לימונים ביתי.

סלטים מיוחדים (לליטר)
פיתה
לחמניה מזונות
לחמניה המוציא

35.00

40/50
1.50
4.50
3.00

הטעמים הנפלאים ,הניחוחות המיוחדים והמנות האהובות עכשיו גם אצלכם בבית!
פייר קניג  28תלפיות ,טל ,02-6482220 .פקס02-6482221 .
היכנסו לאתר| pashajer.co.il :

חפשו אותנו בפייסבוק | pasha28@walla.com

