תפריט לקבוצות
ארוחת בוקר
חביתת ירק /ביצים קשות
סלט ירקות עשיר כולל רטבים
פלטת גבינות
ממרח טפנד זיתים
סלט טונה
ממרח ריבה
ממרח חמאה
לחמניות מקמח לבן /מלא
קוראסון שוקולד/עוגת שוקולד
מחיר 15€ ..............................

צהריים  /ערב
מנה עיקרית  1לבחירה:

קציצות בשר בקר -ברוטב עגבניות עשיר
חזה עוף -במרינדה צרוב על הפלנצ'ה
עוף בגריל  -כרעיים עוף בתיבול גריל פיקנטי
שניצל ביתי  -חזה עוף טרי מצופה בפירורי לחם
דג יווני  -דג דניס שלם בתנור מתובל בשום שמן
זית ולימון
מוקפץ סיני  -רצועות עוף מוקפצות עם מבחר
ירקות ברוטב סצ'ואן
המבורגר  -המבורגר בקר  220גרם מוגש עם לחמניה
חסה ירקות ורטבים

צהריים  /ערב:
 2תוספות לבחירה

:

פסטה ברוטב עגבניות טריות
סירות תפוחי אדמה אפויים בתנור
אורז פרסי
צ'יפס
אנטיפסטי
ירקות מאודים שעועית ברוטב
כל המנות מוגשות עם:
לחמניות מקמח לבן /מלא
סלט טחינה
סלט כרוב
סלט ירקות
מחיר  25 .....................................יורו

ארוחת ערב שישי :
מנה ראשונה :
לחמניות אישיות

 8סלטים  :סלט חומוס
סלט גזר עם לימון שום ושמן זית
סלט טחינה  .סלט מטבוחה
סלט כרוב במיונז  .סלט חצילים במיונז
סלט חצילים מטוגנים  .סלט ביצים
מנה שניה

דג מרוקאי  -פילה דג דניס ברוטב מרוקאי פיקנטי
"עוף של שבת"-עוף במרינדת יין דבש ושומשום

תוספות  2לבחירה
אורז לבן
סירות תפוחי אדמה בתנור בעשבי תיבול
ירקות מאודים שעועית ואפונה ברוטב
קינוח

עוגת שוקולד /פצפוצי אורז בשוקולד
מחיר€ 32....................

ארוחת שבת צהריים :
 8סלטים

סלט חומוס .סלט גזר
סלט טחינה  .סלט ביצים
סלט כרוב  .סלט חצילים במיונז
סלט חצילים מטוגנים .סלט מטבוחה
מנה עיקרית

סיר חמין)טשונט(כולל עופות תפוחי אדמה ובטטה
חיטה וביצים קשות
שניצלים
אורז לבן
קינוח

עוגת שוקולד /פצפוצי אורז בשוקולד

מחיר € 25 .........................
סעודה שלישית
 8סלטים)כנ"ל(
פשיטדת תפוא)קיגל(
פשטידת קישואים
מחיר€ 13 ..............................

 הערות -הארוחות מוכנות מידי יום תחת השגחתו
הקפדנית של הרב אורי מדינה מנהל חב"ד
רודוס
המנות מגיעות בתבניות גדולות המיועדות
להגשה בבופה המלון
האחריות על חלוקת האוכל במלון על הלקוח
 /חברת ההפקה בלבד
 משלוח למלון בעיר  20יורו למשלוח.מחוץ לעיר  40יורו למשלוח.
 יש אפשרות להשכרת פלטת שבת ומיחםבעלות סימלית של  10יורו
 כמו כן ניתן להשאיל כיפות וברכוניםניתן לרכוש בנוסף:
חלה גדולה מתוקה  8יורו
יין יבש  10יורו
חלב ישראל עמיד  5יורו
חטיפים,שתיה קלה  ,ועוד.

