" חצות קלאסי"
פותחים אירוע
במבחר של סלטי הבית  0סוגים לבחירתכם
*טורשה -ירקות מוחמצים בכבישה ביתית

* גזר פיקנטי עם כוסברה * סלט טורקי אסלי * חמוצי הבית

*סלק חי בתחמיץ * קולסלאו  -כרוב וגזר במיונז * סלט עדשים של שוק *סלט חצילים בטחינה * הטחינה הטעימה שלנו
******
הראשונות שלנו
חציל בלאדי על האש בתוספת טחינה
חומוס -טחינה -וגרגירים חמים
מוגש עם פיתות חמות ,ממרח שום ,עמבה וסחוג ירוק
******
המנה העיקרית (מוגש במרכז השולחן)
המעורב הירושלמי המקורי של "חצות"
קבאב עגל על פרוסות עגבנייה צרובות על הגריל
חזה עוף צלוי ועסיסי
כנפי עוף מתובלות על הגריל
לצמחוניים -הזמינו מראש מנת פילה מושט צלוי על הגריל.
לטבעונים -הזמינו מראש קציצות סויה ברוטב עגבניות ירושלמי.
התוספות שלנו
אורז עם תבשיל שעועית ,סלט שוק קצוץ ,צ'יפס
שתייה
לימונדה ,קוקה קולה ,דייאט ספרייט ,מים קרים בקנקנים
לסיום מתוק
קפה שחור  ,תה/נענע
בקלאווה

" חצות משודרג "
פותחים אירוע במבחר של סלטי הבית
*טורשה -ירקות מוחמצים בכבישה ביתית

* גזר פיקנטי עם כוסברה * סלט טורקי אסלי * חמוצי הבית

*סלק חי בתחמיץ * קולסלאו  -כרוב וגזר במיונז * סלט עדשים של שוק * סלט חצילים בטחינה * הטחינה הטעימה שלנו
******
הראשונות שלנו
חציל בלאדי על האש בתוספת טחינה
חומוס -טחינה -וגרגירים חמים
פיתות בשמן זית וזעתר צרובות בגריל
מוגש עם פיתות חמות ,ממרח שום ,עמבה וסחוג ירוק
******
המנה העיקרית (מוגש במרכז השולחן)
המעורב הירושלמי המקורי של "חצות"
קבאב עגל על פרוסות עגבנייה צרובות על הגריל
פרגית מתובלת ועסיסית
כבדי עוף ובצל על הפלאנצ'ה
לצמחוניים -הזמינו מראש מנת פילה מושט צלוי על הגריל.
לטבעונים -הזמינו מראש קציצות סויה ברוטב עגבניות ירושלמי.
התוספות שלנו (  3לבחירה)
אורז עם תבשיל שעועית  /סלט שוק קצוץ  /צ'יפס  /במיה ברוטב עגבניות  /מג'אדרה -אורז עם עדשים ובצל מטוגן
שתייה
לימונדה ,קוקה קולה ,דייאט ספרייט ,מים מינראלים
לסיום מתוק
קפה שחור  ,תה  /נענע
במרכז השולחן בקלאווה ומלבי תוצרת בית עם כל הפינוקים

" חצות פינוקים "
פותחים אירוע במבחר של סלטי הבית
*טורשה -ירקות מוחמצים בכבישה ביתית

* גזר פיקנטי עם כוסברה * סלט טורקי אסלי * חמוצי הבית

*סלק חי בתחמיץ * קולסלאו  -כרוב וגזר במיונז * סלט עדשים של שוק * סלט חצילים בטחינה * הטחינה הטעימה שלנו
******
הראשונות שלנו
חציל בלאדי על האש בתוספת טחינה
חומוס -טחינה -וגרגירים חמים
נקניקיות מרגז פיקנטיות צלויות על הגריל
פיתות בשמן זית וזעתר צרובות בגריל
מוגש עם פיתות חמות ,ממרח שום ,עמבה וסחוג ירוק
******
המנה העיקרית (מוגש במרכז השולחן)
המעורב הירושלמי המקורי של "חצות"
קבאב עגל על פרוסות עגבנייה צרובות על הגריל
פרגית מתובלת ועסיסית
כבדי עוף ובצל על הפלאנצ'ה
לצמחוניים -הזמינו מראש מנת פילה מושט צלוי על הגריל.
לטבעונים -הזמינו מראש קציצות סויה ברוטב עגבניות ירושלמי.
התוספות שלנו (  0לבחירה)
אורז עם תבשיל שעועית  /סלט שוק קצוץ  /צ'יפס  /במיה ברוטב עגבניות  /מג'אדרה -אורז עם עדשים ובצל מטוגן
שתייה
לימונדה ,תפוזים ,קוקה קולה ,דייאט ספרייט ,מים מינראלים
לסיום מתוק
קפה שחור  ,תה  /נענע
בקלאווה 0 ,כדורי סורבה ומלבי תוצרת בית עם כל הפינוקים

" חצות פרימיום "
פותחים אירוע במבחר של סלטי הבית
*טורשה -ירקות מוחמצים בכבישה ביתית

* גזר פיקנטי עם כוסברה * סלט טורקי אסלי * חמוצי הבית

*סלק חי בתחמיץ * קולסלאו  -כרוב וגזר במיונז * סלט עדשים של שוק * סלט חצילים בטחינה * הטחינה הטעימה שלנו
******
הראשונות שלנו
חציל בלאדי על האש בתוספת בשר טחון וטחינה
חומוס -טחינה -וגרגירים חמים
נקניקיות מרגז פיקנטיות צלויות על הגריל
פיתות בשמן זית וזעתר צרובות בגריל
מוגש עם פיתות חמות ,ממרח שום ,עמבה וסחוג ירוק
******
המנה העיקרית (מוגש במרכז השולחן)
המעורב הירושלמי המקורי של "חצות"
רצועות סטייק ארגנטינאי
פרגית מתובלת ועסיסית
כבדי עוף ובצל על הפלאנצ'ה
לצמחוניים -הזמינו מראש מנת פילה מושט צלוי על הגריל.
לטבעונים -הזמינו מראש קציצות סויה ברוטב עגבניות ירושלמי.
התוספות שלנו
אורז עם תבשיל שעועית  /סלט שוק קצוץ  /צ'יפס  /במיה ברוטב עגבניות  /מג'אדרה -אורז עם עדשים ובצל מטוגן
שתייה
לימונדה ,תפוזים ,קוקה קולה ,דייאט ספרייט ,מים מינראלים
לסיום מתוק
קפה שחור  ,תה  /נענע
במרכז השולחן בקלאווה 0 ,כדורי סורבה ,סופלה שוקולד חם ומלבי תוצרת בית עם כל הפינוקים

