 // 19.4.2019תפריט ליל סדר פסח
 19:00שעת הכנסת אורחים
 19:30הגשת מנות לשולחן
על השולחן  //צלחת סדר

מנות ראשונות
פטה כבד עוף ברוטב קרמל בלסמי ,קרמל רימונים ויין.
קבבוני אנטריקוט על מצע סלסת עגבניות חריפה.
יקיטורי פרגית מיני שיפודי פרגית עשויים על הגריל ברוטב טריאקי.
סלט שורשים גזרים צבעוניים ,צנונית ,שומשום שחור ,כרוב אדום ,כרוב לבן ,צ'ילי
חריף ,נבטי חמנייה ,נבטים ,מיקרו כוסברה וג'ינג'ר כבוש ,עם בוטנים ברוטב חמאת
בוטנים ויוזו.
ירקות פלנצה תערוב של ירקות משתנים צלויים על גריל טפניאקי יפני.
סלט פינגו תפוחים ירוקים ,חמוציות מיובשות ,שומר ,בליווי רוטב חרדל דבש וטימין על
מצע של תערובת חסות מעוטר בפקאן סיני.

סושי
טייפון עטוף בסלמון צרוב ,מיונז ,טריאקי ,שבבי בטטה ועירית במילוי טונה חריפה,
מלפפון ואבוקדו ( 4יח').
ליהי רול אין סייד אאוט עטוף בסלמון ,טונה ודניס במילוי ספייסי טונה וטמפורה,
מלפפון ואבוקדו.
ג'קי רול אין סייד אאוט במילוי סלק ,עירית ,אבוקדו ודניס בטמפורה עטוף בטמפורת
וואסבי סלק עם נגיעות מיונז כמהין.
קרייזי ססמי במילוי אבוקדו ,מלפפון ,אספרגוס ,בציפוי שומשום קלוי ומעל תערובת
סלמון ,איקורא ,מיונז יפני ובצל ירוק ( 4יח').

מנות ביניים
פאד קפאו רצועות אנטריקוט עם בצל ירוק וסגול ,שום ,שעועית ירוקה ,צילי חריף ובזיליקום מוגש
עם אורז לבן.
פאד תאי סוהו ספיישל אטריות אורז רחבות ,ברוקולי ,פטריות פורטובלו ,שעועית ירוקה ,בצל ירוק,
בטטה ,בשר אנטריקוט קצוץ דק ,שמן כמהין נענע פלפל חריף ,סויה וקורט רוטב פטריות.

מנות עיקריות
סלמון בתנור עם שום ,שמן זית ,וטימין.
ג'מבו שיפוד פילה בקר במרינדת סויה ופלפל סצ'ואן.
ג'מבו שיפוד פרגית במרינדת חרדל ,סויה ,דבש וצ'ילי מתוק.
צלעות בלאדי צלעות בלאדי בגידול מקומי.

תוספות
אורז שום מוקפץ עם עשבי תיבול ,ביצה ובצל ירוק.
פירה
בטטות צלויות בשמן זית ולימון.
ציפס מתובל

קינוחים
פרמידת קרם בורלה  2שכבות קרם בורלה קפוא ברוטב קרמל חם ,קינמון ובננות
בלי טווילים-פאדג' שוקולד חם עם גלידת וניל
מסקרפונה ברוטב תותים ופירות יער -בלי קדאיף-
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