לידי:
טל':
פקס:

רּוש ְל ִמי
ַ
ערב יְ
תפריט קבוצות |  ₪120לסועד | מינימום  15סועדים
הגשה למרכז שולחן

פתיחה
לחם הבית ושתיה קרה בקנקנים ( תפוזים  /לימונדה  /מים )

לבחירה  2מנות

פוקצ'ה פרסקה  /חציל בגריל  /עזים  /מטבלים  /ירושלמית
חציל בגריל ציזיקי/טחינה ,עגבניות ,עשבי תיבול וצנוברים  //בייבי בורטה כדור מוצרלה במילוי קרם שמנת ,סלט ירקות שרופים ,פסטו וקראמבל מלוח

סביח כרובית  //סיגר גבינות  //מוצרלה סטיקס
סלטים (  2לבחירה ,הגשה למרכז השולחן )

קריספי פולנטה ירקות טריים ,כדורי מוצרלה ,פסטו ,זיתי קלמטה וקוביות פולנטה בציפוי פריך

חלומי בטטה ירקות טריים ,בולגרית ,מקלוני בטטה ,מיקס פיצוחים וקוביות חלומי //
כל טוב מלפפונים ,עגבניות ,בצל סגול ,עדשים שחורות  ,בורגול ,ביצה חצי קשה ,טונה ,טחינה ,עלי קייל ורוקט ,בוניגרט לימונים כבושים ושקדים
אלגרו פטריות מוקפצות בפסטו על מצע עלי חסה ,רוקט ,מלפפונים ,עגבניות שרי ובצל סגול ברוטב בלסמי עם תירס פריך ,גבינת פטה ,שקדים וסיגר גבינות
יווני חסה ,מלפפון ,עגבנייה ,בולגרית ,זעתר טרי וזיתי קלמטה  //סלטוסט רצועות טוסט במילוי פורטובלו ,גבינות צ'דר ומוצרלה ,על חסה ,עלים ירוקים ,לבבות דקל ,מלפפונים ,עגבניות ,גזר ,בולגרית וגרעינים
קיסר טונה אדומה טונה אדומה כבושה (מדיום רייר) ,חסה אייסברג ,רוטב קיסר ,שאלוט ,צלפים ,ביצה רכה ופרמז'ן
מנות חמות (  3לבחירה ,הגשה למרכז השולחן )

נודלס אסיאתי חם
פיצה מרגריטה  //קלצונה פורטובלו  /שום
ריגטוני  /פפרדלה  /לינגוויני  /רביולי גבינה  /רביולי בטטה  /טורטליני מוצרלה mac&cheese /
רטבים  :אלפרדו  /סלסה רוזה  /ארבע גבינות  /נפוליטנה  /שמנת פסטו  /טרטופו (שמנת כמהין)  /אלי-אוליו  /שמן זית ,סלמון ,תרד וארטישוק

שתיה חמה

קינוחים

(  2לבחירה ,הגשה למרכז השולחן )

וופל בלגי עם גלידה ופינוקים  //עוגת שוקולד חמה  //עוגת גבינה  //קרם ברולה

מתערובת פולי קפה של חברת " – "Illyאיטליה
אספרסו  /הפוך  /מקיאטו /קורטאדו  /אמריקנו  /נס קפה  /תה צמחים  /שוקו חם

לבחירתכם מגוון יינות וקוקטיילים מתפריט האלכוהול שלנו (בתוספת תשלום)
הזמנה לתאריך:
שם המזמין:
שולמה מקדמה ע"ס:

שעה:

מספר סועדים:

מחיר לסועד (לא כולל שירות):

מספר סועדים מינימלי לתשלום:
חתימה לאישור הזמנה:

ה ת ש ל ו ם ב מ ז ו מ ן  /כ ר ט י ס א ש ר א י ( מ ק דמ ה ע ל ס ך  | )3 0 %ט ל ' w w w. c a fe r i m o n . c o . i l | 1 59 9 - 5 0 1 0 3 0 :
קניון  BIG FASHIONבית שמש פקס | 02-9955592 :לונץ  ,4מדרחוב בן יהודה י-ם פקס | 02-6252199 :אלרוב שדרות ממילא ,י-ם פקס02-6333034 :

To:
Fax:
Tel:

Jerusalem
Group Menu Evening | Price per person 120 NIS | Min. 15 people
Served family style

Appetizers

House bread and Pitchers of Cold Drinks (Orange \ Lemonade \ Water)

Choose 2

Focaccia Fresca\ Grilled Eggplant \ Goat cheese \ Dips \ Jerusalem
Grilled Eggplant Tzatziki/ tahini, tomatoes, herbs and pine nuts \\ Baby Burrata A mozzarella ball filled with cream, burned vegetable dip, pesto and a salty crumble
Cauliflower Sabih \\ Cheese Cigars \\ Mozzarella Sticks

Salads (Choose 2, Served family style)
Halloumi & Sweet Potato Salad Fresh vegetables, bulgarian cheese, sweet potato sticks, mixed nuts and halloumi cubes
Crispy Polenta Fresh vegetables, baby mozzarella, basil pesto, kalamata olives and polenta cubes with with crispy coatin

Kol Tuv Cucumbers, tomatoes, red onion, black lentils, bulgur, boiled egg, tuna, tahini, Kale and rocket leaves in a preserved lemon vinaigrette with almonds
Allegro Stir-fried mushrooms in pesto on a bed of lettuce, rocket leaves, cucumbers, cherry tomatoes and red onion in a balsamic dressing with crispy corn kernels, feta
cheese, almonds and cheese cigar

Greek Salad Lettuce, cucumber, tomato, bulgarian cheese, fresh za'atar and Kalamata olives

Toast-Salad Toast strips filled with portobello mushrooms, cheddar and mozzarella on lettuce, green leaves, hearts of palm, cucumber, tomato, carrot, Bulgarian cheese and seeds
Red Tuna Caesar Pickled red Tuna (medium rare), lettuce hearts in a Caesar dressing, red onion, soft boiled egg and parmesan

Hot Mains (Choose 3, Served family style)

Hot Asian Salad
Margarita Pizza \\ Calzone- Garlic/Napoli
Linguini / Pappardelle / Rigatoni / Four cheese ravioli / Sweet potato ravioli / Mozzarella Tortellini / Mac & cheese
Sauces: Alfredo \ Salsa Rosa \ Four Cheese \ Napolitana \ Pesto Cream \ Tartuffe (Truffle Cream) \ Alio Olio \ Olive oil, salmon, spinach and artichoke

Desserts (Choose 2, Served family style)

Belgian Waffle with ice cream and a selection of toppings \ Hot Chocolate Souffle \ Cheesecake \ Creme Brulee

Hot drink

From a mixture of coffee beans from ILLY- Italy
Espresso \ Cappuccino \ Macchiato \ Americano \ Nescafe \ Herbal Tea \ Hot Cocoa
Choose from a variety of wines and cocktails from our alcohol menu (Additional charge)
Order date
Price per person (service not included)
Deposit

Time

No. of diners
Hosts name
Signature

www.caferimon.co.il | Tel: 1599-501030 | We accept cash & credit cards

Mamilla Ave. Jerusalem. Fax: 02-63333034 | Midrachov Ben Yehuda Jerusalem Fax: 02-6252199 | BIG FASHION Mall Beit Shemesh Fax: 02-9955592

