לידי:
טל':
פקס:

ערב ברימון
תפריט קבוצות |  ₪90לסועד | מינימום  20סועדים | הגשה למרכז שולחן
שתיה קרה בקנקנים (תפוזים  /לימונדה  /מים)

פוקצ'ה ומטבלים :טחינה  /פסטו /עגבניות מיובשות

מנות פתיחה
( אחת לבחירה)

קרפצ'ו חציל טחינה גולמית ,סילאן ופיסטוקים
*קפרזה עגבניות מוצרלה בזיליקום ובצל סגול * //פוקצ'ה פרסקה  /חציל בגריל  /עזים * //סביח כרובית * //פולנטה פלורנטין * //סיגר גבינות * //טריו פורטובלו *תוספת  &7לסועד

סלטים

( 2לבחירה)
חלומי בטטה ירקות טריים ,בולגרית ,מקלוני בטטה ,מיקס פיצוחים וקוביות חלומי  //קריספי פולנטה ירקות טריים ,כדורי מוצרלה ,פסטו ,זיתי קלמטה וקוביות פולנטה בציפוי פריך  //כל טוב ירקות טריים ,עדשים ,פריקי,
טונה ,ביצה ,בולגרית ,שקדים ,לימון כבוש ועשבי תיבול  //אלגרו ירקות טריים ,פטריות מוקפצות בבלסמי דבש ,שקדים ,צ'יפס ארטישוק ,עגבניות מיובשות וסיגר גבינות  //יווני חסה ,מלפפון ,עגבנייה ,בולגרית ,זעתר טרי
וזיתי קלמטה
קיסר טונה אדומה טונה אדומה כבושה (מדיום רייר) על ברוסקטה עם צלפים ,בצלצלי שאלוט ,חסה אייסברג ,בצל סגול ,רוטב קיסר ,ביצה חצי קשה ,קרוטונים ופרמז'ן  //ג'סיקה טוסטוני בריוש וגבינת סנט מור מותכת
על לבבות חסה ואנדיב ברוטב הדרים ,גבינת מנצ'גו ,אגסים בסירופ ,בצל סגול ותערובת אגוזים ,שקדים וחמוציות

מנות חמות
( 2לבחירה)

פיצה מרגריטה עם תוספת לבחירה
פסטה ( 1לבחירה) :רדיאטורי  /ספגטי

רטבים :אלפרדו  /סלסה רוזה  /פומודורו  /שמנת פסטו  /אלי-אוליו  /טרטופו (שמנת כמהין)

רביולי גבינה  /בטטה  //טורטליני מוצרלה  /תרד ריקוטה תוספת ₪7

קינוחים

( 1לבחירה)

וופל בלגי עם גלידה ופינוקים  /סופלה שוקולד חם  /עוגת גבינה  /קראק פאי

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

הזמנה לתאריך

שעה

מחיר לסועד (לא כולל שירות)

מספר סועדים

שם המזמין

מספר סועדים מינימלי לתשלום

שולמה מקדמה ע"ס

חתימה לאישור הזמנה

התשלום במזומן/כרטיס אשראי

( מ ק ד מ ה ע ל ס ך )3 0 %

טל'1599-501030 :

w w w. c a f e r i m o n . c o . i l

קניון  BIG FASHIONבית שמש פקס 02-9955592 :לונץ  ,4מדרחוב בן יהודה י-ם פקס 02-6252199 :אלרוב שדרות ממילא ,י-ם פקס02-6333034 :

