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תפריט ראש השנה
מנת פתיחה
מבחר סלטים בהשראת השף מוגש עם לחם הבית

מנות ראשונות
יקיטורי פרגית
ברוטב טריאקי
סלט שורשים ויאטנמי
גזרים צבעוניים ,צנונית ,כרוב אדום ,כרוב לבן ,צ׳ילי חריף,
מיקרו כוסברה וג׳ינג׳ר כבוש ברוטב
ויניגרט אסיאתי ובוטנים
צ׳יקן וואה
נתחי פילה עוף עטופים בציפוי אסיאתי על בסיס סויה
בליווי רוטב צ,ילי חריף מתוק
סלט פינגו
תפוחים ירוקים ,חמוציות מיובשות ,שומר ,בליווי רוטב
חרדל דבש וטימין על מצע של תערובת חסות
מעוטר בפקאן סיני

גיוזה
כיסוני בצק יפניים במילוי חזה עוף ,שמן שומשום ,וירקות
טחונים ,ברוטב טריאקי מוגש על מצע סלט מלפפונים
בשמן שומשום ושומשום (מכיל סויה ומעט רוטב
פטריות)
פאנקו כרובית
כרובית בטמפורה בליווי רוטב אסייאתי על בסיס סויה,
גרגרי חרדל ,שום ומיונז ביתי
קבבוני אנטריקוט -על מצע סלסת עגבניות

סושי
טייפון
עטוף בסלמון צרוב ,מיונז ,טריאקי ,שבבי בטטה ועירית
במילוי טונה חריפה ,מלפפון ואבוקדו ( 4יח׳)
ליהי רול
אינסייד אאוט עטוף בסלמון ,טונה ודניס .במילוי ספייסי
טונה וטמפורה מלפפון ואבוקדו
ספייסי טונה החדש
אין סייד אאוט במילוי טונה קצוצה עם צ׳ילי חריף,
אבוקדו ,עירית ושבבי טמפורה בפנים עם ספייסי מיונז
ונגיעות סריראצ׳ה

מגיק רול
אינסייד אאוט במילוי אבוקדו ,אספרגוס ,עטוף בקריספי,
בעיטור קריספי סלק וואסבי ,ספייסי מיונז רוטב טריאקי
שבבי בוטנים ואיולי כמהין
ג׳קי רול
אינסייד אווט במילוי סלק ,עירית ,אבוקדו ודניס
בטמפורה עטוף בטמפורת וואסבי סלק עם נגיעות מיונז
כמהין

מנות ביניים
פאד תאי סוהו ספיישל
אטריות אורז רחבות ,ברוקולי ,פטריות פורטבלו ,שעועית
ירוקה ,בצל ירוק ,בטטה ,בשר אנטריקוט קצוץ דק ,שמן
כמהין נענע פלפל חריף ,סויה ומעט רוטב פטריות

פאד קפאו עוף
מנה תאילנדית אותנטית בעלת מרקם טעמים מהמזרח
ששודרגה ברצועות עוף עם בצל ירוק וסגול שום צ׳ילי
חריף בזיליקום וכוסברה .חריף

מנות עיקריות
ג׳מבו שיפוד פילה בקר
במרינדת דבש ,שום ושמן זית
צלעות בלאדי
פילה דג
גמבו יקיטורי פרגית
נתחי פרגית במרינדה על בסיס סויה ותבלינים אוריינטלים

תוספות לבחירה:
אורז שום מוקפץ עם עשבי תיבול,
ביצה ובצל ירוק
פירה
סטיק צ׳יפס מתובל
בטטה בתנור

קינוחים
פרמידת קרם בורלה
 2שכבות קרם בורלה קפוא ברוטב קרמל חם ,קינמון ובננות
פאדג׳ שוקולד חם
מוגש עם כדור גלידת וניל
פבלובה
עם סורבה ורוטב פירות יער

מחיר למבוגר  , ₪ 419מחיר לילד בגיל ₪ 199 :12-3
*עד גיל  3ללא תשלום
*מנות מוגשות למרכז השולחן ללא הגבלה* .התשלום יתבצע בסיום האירוע במזומן  /אשראי בלבד.
*  10אחוז דמי שירות למלצרים יינתנו במזומן בלבד* .לא ניתן לארוז מנות בסיום האירוע.
*מספר מקומות מוגבל.

