
 

 

"חצות קלאסי "  

 פותחים אירוע

ם לבחירתכםסוגי 6במבחר של סלטי הבית   

* סלט טורקי אסלי  * חמוצי הביתסלט גזר עם פטרוזיליה ולימון קות מוחמצים בכבישה ביתית    * יר -*טורשה  

* הטחינה הטעימה שלנו  מיונז*סלט חצילים בחצילים חם בעגבניות  כרוב וגזר במיונז  * סלט  -* קולסלאו לט סלק מבושל *ס  

  *חלבה

  ******  

 הראשונות שלנו

די על האש בתוספת טחינה  חציל בלא  

וגרגירים חמים  -טחינה -חומוס  

 מוגש עם פיתות חמות, ממרח שום, עמבה וסחוג ירוק 

****** 

)מוגש במרכז השולחן(המנה העיקרית   

 המעורב הירושלמי המקורי של "חצות"

ב עגל על פרוסות עגבנייה צרובות על הגריל קב  

 חזה עוף צלוי ועסיסי 

ומוקפצות ברוטב סויה בדבש תובלותכנפי עוף מ  

 .מנת פילה מושט צלוי על הגריל -לצמחוניים

  עם תבלין הבית פטריות ובצל מוקפציםטופו  -מעורב ירושלמי טבעוני  -לטבעונים
 

 התוספות שלנו

צ'יפס ,סלט שוק קצוץ, שעועית תבשיל אורז עם  

 שתייה

קנקני מים, ספרייט לימונדה, קוקה קולה, דייאט  

מתוק לסיום  

, תה/נענע  שחור קפה  

 בקלאווה



 

 

" חצות משודרג "  

  במבחר של סלטי הבית פותחים אירוע

* סלט טורקי אסלי  * חמוצי הביתגזר עם פטרוזיליה ולימון  סלטקות מוחמצים בכבישה ביתית    * יר -*טורשה  

* הטחינה הטעימה שלנו  מיונז*סלט חצילים בחצילים חם בעגבניות  כרוב וגזר במיונז  * סלט  -* קולסלאו לט סלק מבושל *ס  

 *חלבה

  ******  

 הראשונות שלנו

 חציל בלאדי על האש בתוספת טחינה  

ם וגרגירים חמי -טחינה -חומוס  

 פיתות בשמן זית וזעתר צרובות בגריל

 מוגש עם פיתות חמות, ממרח שום, עמבה וסחוג ירוק 

****** 

 המנה העיקרית )מוגש במרכז השולחן(

רושלמי המקורי של "חצות"ורב היהמע  

ב עגל על פרוסות עגבנייה צרובות על הגריל קב  

ועסיסיתפרגית מתובלת   

נצ'העל הפלכבדי עוף ובצל    

 .מנת פילה מושט צלוי על הגריל -לצמחוניים

 פטריות ובצל מוקפצים עם תבלין הבית טופו  -מעורב ירושלמי טבעוני  -לטבעונים
 
 

רה(לבחי 3)  התוספות שלנו  

אורז עם עדשים ובצל מטוגן -/ במיה ברוטב עגבניות / מג'אדרה יפס'צ רז עם תבשיל שעועית / סלט שוק קצוץ / או  

 שתייה

מים קנקני , ספרייט ה, דייאטלימונדה, קוקה קול  

 לסיום מתוק

נענע  / , תה שחור קפה  

ומלבי תוצרת בית עם כל הפינוקיםבקלאווה במרכז השולחן    



 

 

 

 

" ינוקיםחצות פ "  

 

במבחר של סלטי הבית פותחים אירוע  

חמוצי הבית * סלט טורקי אסלי  *סלט גזר עם פטרוזיליה ולימון קות מוחמצים בכבישה ביתית    * יר -*טורשה  

* הטחינה הטעימה שלנו  מיונז*סלט חצילים בחצילים חם בעגבניות  כרוב וגזר במיונז  * סלט  -* קולסלאו לט סלק מבושל *ס  

בה*חל  

  ******  

 הראשונות שלנו

 חציל בלאדי על האש בתוספת טחינה  

וגרגירים חמים  -טחינה -חומוס  

 נקניקיות מרגז פיקנטיות צלויות על הגריל

תות בשמן זית וזעתר צרובות בגרילפי  

 מוגש עם פיתות חמות, ממרח שום, עמבה וסחוג ירוק 

****** 

 המנה העיקרית )מוגש במרכז השולחן(

רי של "חצות"ירושלמי המקוהמעורב ה  

ב עגל על פרוסות עגבנייה צרובות על הגריל קב  

ועסיסיתפרגית מתובלת   

נצ'העל הפלכבדי עוף ובצל    

 .פילה מושט צלוי על הגריל מנת -לצמחוניים

 פטריות ובצל מוקפצים עם תבלין הבית טופו  -מעורב ירושלמי טבעוני  -לטבעונים
 

לבחירה( 4)  התוספות שלנו  

אורז עם עדשים ובצל מטוגן -/ במיה ברוטב עגבניות / מג'אדרה יפס'צ שעועית / סלט שוק קצוץ / רז עם תבשיל או  

 שתייה

קנקני מים ,ספרייט ולה, דייאטקוקה ק תפוזים, לימונדה,  

 לסיום מתוק

נענע  / , תה שחור קפה  

ומלבי תוצרת בית עם כל הפינוקים כדורי סורבה 3, בקלאווה  



 

 

 

 

 

" ת פרימיוםחצו "  

 

במבחר של סלטי הבית פותחים אירוע  

* חמוצי הבית  * סלט טורקי אסליסלט גזר עם פטרוזיליה ולימון קות מוחמצים בכבישה ביתית    * יר -*טורשה  

* הטחינה הטעימה שלנו  מיונז*סלט חצילים בחצילים חם בעגבניות  כרוב וגזר במיונז  * סלט  -* קולסלאו לט סלק מבושל *ס  

 *חלבה

  ******  

שונות שלנוהרא  

טחינה  בשר טחון ו חציל בלאדי על האש בתוספת  

וגרגירים חמים  -טחינה -חומוס  

ת על הגרילנקניקיות מרגז פיקנטיות צלויו  

 פיתות בשמן זית וזעתר צרובות בגריל

 מוגש עם פיתות חמות, ממרח שום, עמבה וסחוג ירוק 

****** 

לחן(המנה העיקרית )מוגש במרכז השו  

מי המקורי של "חצות"המעורב הירושל  

מיושןרצועות סטייק ארגנטינאי   

ועסיסיתפרגית מתובלת   

  ב עגל על פרוסות עגבנייה צרובות על הגרילקב

 .מנת פילה מושט צלוי על הגריל -לצמחוניים

 פטריות ובצל מוקפצים עם תבלין הבית טופו  -מעורב ירושלמי טבעוני  -לטבעונים
 

  והתוספות שלנ

אורז עם עדשים ובצל מטוגן -/ במיה ברוטב עגבניות / מג'אדרה יפס'צ עועית / סלט שוק קצוץ / אורז עם תבשיל ש  

 שתייה

, קנקני מים(סודה) נויפלגרסן , ספרייט וקה קולה, דייאטק תפוזים, לימונדה,  

 לסיום מתוק

נענע  / , תה שחור קפה  

תוצרת בית עם כל הפינוקים ומלבי לה שוקולד חםכדורי סורבה, סופ 3, בקלאווהבמרכז השולחן    


