Passover Menu

כשר לפסח
בהשגחת הרבנות רחובות
בשר חלק רבנות

תפריט פסח 2022

₪ 13.50

צלי בקר ברוטב פטריות .................
לשון ₪ 11.50 .............................................
אסאדו אסייתי*₪ 13.00 .............................
אסאדו ארגנטינאי₪ 13.00 ..........................
קציצות בשר ₪ 8.90 .................................
תבשיל לחי עגל*₪ 12.00 ...........................
גולש בשר*₪ 11.50 ...................................
רצועות בקר*₪ 11.00 ................................
קבב ביתי ₪ 7.90 ......................................
חורטש סבזי )מאכל פרסי( ₪ 11.00 .............
קציצות בשר ארטישוק ₪ 8.90 ...................
קציצות בשר אפונה ₪ 8.90 .......................
תבשיל כבש ₪ 25.00 ..................................
תבשיל מוח ₪ 25.00 ...................................
תפו"א סירות 4.90.................................
תפו"א פריזיאן ₪ 4.90 ...............................
תפו"א פרוס ₪ 4.90 ..................................
תפו"א מדורה ₪ 4.90 ................................
אורז לבן*₪ 4.90 ......................................
אורז אדום*₪ 4.90 ...................................
אורז אטריות*₪ 4.90 ................................
מגדרה*₪ 4.90 ........................................
אורז בחש צמחוני*₪ 4.90 ........................
אורז ירקות*₪ 4.90 ..................................
לקט ירקות אנטי פסטי ₪ 4.90 ....................
פסטה ברוטב עגבניות*₪ 4.80 ..................
פסטה ברוטב בולונז*₪ 5.90 .....................
תבשיל ארטישוק ₪ 4.90 ............................
אפונה ₪ 4.90 ...........................................
שעועית ירוקה ₪ 4.90 ................................
טנזיה ₪ 6.90 ............................................
זיתים מבושלים ₪ 4.90 ..............................
חומוס גרגירים*₪ 4.90 .............................
פול מרוקאי ₪ 4.90 ...................................
תבשיל גזר גמדי ₪ 4.90 ............................
כרובית ₪ 8.90 ..........................................
ברוקולי ₪ 8.90 .........................................
במיה ₪ 8.90 ............................................
₪

 ₪ 50.00לק“ג
 ₪ 60.00לק“ג

₪ 7.50

כרעיים פירות יבשים .......................
כרעיים בגריל ₪ 7.50 .................................
תבשיל יריכיים ושוקיים ₪ 7.50 ....................
פרגיות בגריל ₪ 9.50 .................................
פרגיות אסייתי*₪ 9.50 .............................
שווארמה*₪ 9.50 .....................................
מעורב ירושלמי*₪ 8.50 ............................
קציצות עוף ₪ 7.90 ...................................
שניצל עוף אמיתי ₪ 7.90 ...........................
גלילת פרגיות במילוי אורז ופיצוחים₪ 11.00..
חזה עוף ₪ 7.50 ........................................
מוקפץ עוף*₪ 7.90 ..................................
שניצלונים ₪ 8.50 .....................................
כנפיים בצ‘ילי*₪ 5.90 ...............................
פופייט )חזה עוף ממולא(*₪ 9.90 ...............
עופיון ממולא*₪ 11.00 ...............................
₪ 8.50

כרובית מצופה ...............................
ברוקולי מצופה ..............................
קובה תפו"א בשר ₪ 8.50 ..........................
קובה תפו"א פטריות ₪ 8.50 ......................
קנישס במילוי בשר ₪ 8.50 .........................
קנישס במילוי פטריות ₪ 8.50 .....................
שניצלוני תפו"א במילוי בשר
בציפוי פירורי מצה ₪ 8.50 .........................
שניצלוני תפו"א במילוי פטריות
בציפוי פירורי מצה₪ 8.50 ...........................
₪ 8.50

מפרום 9.00 ..........................................
מוסקה ₪ 9.00 ..........................................
ארטישוק ממולא ₪ 9.00 ............................
פלפלים ממולאים*₪ 9.00 .........................
כרוב ממולא )צמחוני(*₪ 9.00 ...................
עלי גפן*₪ 9.00 ........................................
גזר ממולא )צמחוני(*₪ 9.00 .....................
סלק ממולא )צמחוני(*₪ 9.00 ....................
בצל ממולא )צמחוני(*₪ 9.00 ....................
₪

לברק ברוטב מזרחי ₪ 12.00 ..................

לברק עשבי תיבול ₪ 12.00 ....................

גפילטע פיש 8.00 .............................
דג טונה ₪ 8.90 ...................................
דג נסיכת הנילוס ברוטב מזרחי ₪ 8.90 ..
דג אמנון ברוטב מזרחי ₪ 9.90 .............
דג אמנון שלם ₪ 11.00 ..........................
דג דניס שלם ₪ 13.00 ...........................
דג סלמון ברוטב מזרחי ₪ 13.00 .............
דג סלמון עשבי תיבול ₪ 13.00 ...............
דג מטוגן ₪ 8.50 ..................................
קציצות סלמון*₪ 9.50 ........................
₪

קציצות בטטה )טבעוני( 8.00.............
קציצות סלק )טבעוני( 8.00 ...............
חביתיות בשר ₪ 8.00 ...........................
קציצות זוקוני ₪ 8.00 ...........................
קציצות כרובית וברוקולי ₪ 8.00............
קציצות פרסה צמחוני ₪ 8.00 ...............
קציצות פרסה בשרי ₪ 8.00 ..................
קניידלך ₪ 6.00 ...................................
ניוקי תפו"א ₪ 7.50 .............................
לביבות תפו"א ₪ 8.00 .........................
לביבות בטטה ₪ 8.00 ..........................
חבתיות ירק ₪ 8.00 .............................
קיש פטריות ₪ 8.00 .............................
קיש ירקות ₪ 8.00 ...............................
קיש ברוקולי ₪ 8.00 .............................
קיש כרובית ₪ 8.00..............................
קיש בטטה ₪ 8.00 ...............................
מרקים מארז  1ליטר ₪ 15.00 .................
מרק מארז  2ליטר ₪ 25.00 ....................
₪
₪

* כל המאכלים
המסומנים בכוכבית

הינם עם קטניות

חמוצי הבית  /סלק אדום  /סלט מבושל מטבוחה  /חומוס למריחה  /טחינה  /חציל במיונז*  /חציל פיקנטי  /חציל מטוגן )עירקי(  /חציל
קמבודי  /עגבניות פיקנטי  /טריו פלפלים  /פלפל מטוגן  /סלט מיונז*  /סלט ביצים*  /מלפפון בצל שמיר  /קוביות בטטה  /גזר  /גזר מבושל/
סחוג הבית  /סלט תירס  /כרוב לבן*  /קולסלאו*  /כרוב תירס במיונז*  /טאבולה  /סלט טורקי /
מגוון דגים מלוחים  ₪ 65לק“ג

ניתן למצוא אצלנו עוגות/עוגיות כשר לפסח ,כל סוגי הפיצוחים כשר לפסח

