
  

    
  

 תפריט  אמריקן  סרוויס  –   עמדות  והגשה  לשולחן 

  

 עמדות  קבלת  פנים   4  לבחירה:  
 עמדת  דגים  בלקנית:  

 פילה  סלמון  שלמים  צלויים  בעשבי  תיבול  ושומשום  מוגש  על  סלט  כוסמת  ועשבי  תיבול.  ●

 עמדת  עראיס:  

 מיני  פיתות  ממולאות  בבשר  בקר  משובח  בתיבול  מיוחד  מוגש  לצד  טחינה  וסלט  משוויה.  ●

 עמדה  מרוקאית:  

 קציצות  דגים  עם  גרגרי  חומוס  וכוסברה  מלוות  בחלות  שנאפו  במקום  לצד   2  סוגי  סלטים 

 סלט  שומר  לימון  ומלח.  ●
 סלט  עלים  עשיר  בתיבול  לימוני.  ●

 פיש  &   צ'יפס:  

 אצבעות  דג  קוד  בציפוי  פריך  בליווי  מתבלים.  

 איולי  צ'ילי ●
 איולי  חרדל.  ●
 איולי  פסטו ●

 *מוגש  עם  כוסברה  טריה  ופלחי  לימון  טרי.  

 סביח  של  סבתא: 

 העמדה   המושלמת   לצמחוניים  .  ●
 מגיע  בתוך  פיתה  בעבודת  יד.  ●
  מוגש  עם  חצילים  מטוגנים,   חומוס  פול  ולימון  ביצים  רכות,   בצל  בליווי  סומק  ומיץ  לימון.   ●
 סלט  ערבי  קצוץ  דק,   עמבה  וחריף.  ●

 גירוס  יווני:  

 נתחי  הודו  ובקר  בתיבול  יווני  נעשה  בגלגל  שווארמה  במטבח  שלנו.  ●

 *מוגש  לצד  לאפות  "שמנות"   שרופות  עם  שמן  זית  על  הגריל.בתוספת  סלט  יווני  חתוך  גס,   בצל 
 בסומק  ומיץ  לימון,   זיתים,   טחינה,   זיתי  טאסוס.  
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 עמדת  המבורגרים  קלאסית:  

 המבורגרים  איכותיים  הנעשים  מנתחי  בקר  מובחרים ●

 *מוגש  בליווי  מיני  לחמניות  בורגר  פריכות  בציפוי  שומשום  בתוספת  עגבנייה,   חסה,   בצל  סגול 
  ומלפפון  חמוץ.   

 *רטבים  –   קטשופ,   מיונז,   טבסקו.  
  

 סלטים  על  השולחן   6  סוגים  לבחירה:  

 חומוס  מסבחה  עבודת  יד.  ●
 קרפצ'יו  חציל  מתובל.  ●
 בטטה  אפויה  בתנור  סילאן  טחינה  גולמית.  ●
 פלפלים  קלויים  על  האש  בתיבול  שום  ושמן  זית.  ●
 כרוב  אסיאתי  בתיבול  שמן  שומשום  קלוי  ופקאן  סיני  מסוכר.  ●
 סלט  פטוש  המון  עשבי  תיבול  קצוצים  וקשיו  קלוי  ברוטב  לימונים  כבושים  ושמן  זית.  ●
 עגבניות  שרי  תמר  שקדים  קלופים  ובזיליקום  ברוטב  שום  כוסברה  ודבש,   קוביות  פלפל ●

 חריף  צנובר  קלוי  מתובל  בשמן  זית.  
 סלט  ג'ולייאן  –   סלק  בליווי  בזיליקום,   פלפל  קלוי,   פלפל  ירוק,   עגבניות,   ג'ינג'ר  ולימון ●

 ברוטב  דבש  וסויה.  
 סלט  טבולה  עם  בורגול  –   חמוציות   ,שקדים  פרוסים,   צנוברים,   מיקס  ירוקים  בתיבול  ים ●

 תיכוני.  
 אנטיפסטי  –   פלפל  אדום  ,   חציל,   בטטה,   קישוא  מתובל  בשמן  זית  ותימין.  ●
 סלט  עלים  –   מיקס   של  עלים  ירוקים  הוינגרט  הדרים.  ●
 סלט  מלפפונים  ויאטמני  בתיבול  אסיאתי  מוגש  עם  חמאת  בוטנים  וצ'ילי  בליווי  בוטנים ●

 גרוסים.  

 *הסלטים  מוגשים  עם  לחם  פרנה.  

  

 מנות  עיקריות  (אמריקן  סרוויס)    3  לבחירה:  

 סטייק  פרגית  במרינדה  אסיאתית.  ●
 פילה  בקר  ברוטב  יין.  ●
 אנטרקוט  ארגנטינאי  משובח.  ●
 צלעות  טלה  על  הגריל.  ●
 פילה  דג  לברק.  ●
 שוק  אווז  קונפי.  ●
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 תוספות   3  לבחירה:  

 ירקות  צלויים  על  הגריל.  ●
 גזר  ושומר  בדמיגלאס  בקר.  ●
 אורז  שקדים  וצימוקים.  ●
 תפו"א  קרועים.  ●
 שעועית  ירוקה  טרייה  עטפוה  בשן  זית  שום  .  ●
 פירה  תפו"א.  ●

  

 מזנון  קינוחים  מיוחד:  

 לבסוף  אנחנו  מקנחים  עם  שולחן  קינוחים  מפואר  ופירות  העונה  בליווי  של  מוס  מנגו  קרם  לוטוס 
 וקרם  ברולה.  

  

 את  זה  השארנו  לסוף...  

  

 המטבח  של  בון  קוויזין  שומר  לעצמו  את  הזכות  לשנות  מנה  בתיאום  עם  הלקוח  במידה ●
 ויש  בעייתיות  עם  אחד  המצרכים  בתפריט  הנ"ל,   או  בהתאם  למצרכים  אשר  ישנם  בשוק 

 ובעונה.   אנא  עדכנו  אותנו  בהנחיות  מיוחדות  שיש  לנו  צורך  בהן  (צמחונות  ,   טבעונות  ,  
 ללא  גלוטן  וכדומה).  

 התשלום  הסופי  ייקבע  על  פי  מספר  אנשים  סופי  שיימסר  עד  שבוע  לפניי  האירוע.  ●
 בהתאם  לאלרגנים  יותאמו  המנות.   אנא  עדכנו  אותנו  באם  יש  כאלה.  ●

  
 המטבח  של  בון  קוויזין  מתחייב  לאוכל  ושירות  מעולים!  

 ניתן  כמובן  לעשות  התאמות  שונות  ,   שינויים  ומה  שתרצו!  

 נשמח  לשוחח  ולהיות  בקשר!  
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