
תפריט לקחת את הדברים בקלות

עיקריות מוגש עם תוספת חמה

 75 כתף בקר עם ערמונים, בצל, שום ברוטב בלסמי, קארי ושמן זית 
70 קציצות איילת קציצות בקר עסיסיות ברוטב עגבניות טריות 
70 הסינייה שלנו בשר טחון, בצל, פטרוזיליה עטוף בטחינה וצנובר 
70 חזה עוף צלוי ברוטב עשבי תיבול, שום ושמן זית 
75 סטייק פרגית ברוטב צ'ימיצורי  
65 שניצלים חזה עוף טרי בציפוי פירורי לחם ושומשום 
80 פילה דניס טרי אפוי בתנור ברוטב שום, נענע, בצל ירוק ועגבניות 
80 פילה סלמון אפוי בתנור עם עשבי תיבול, שמן זית ואגוזים 

צמחוני / טבעוני

לירי טבעוני 
פטריות, חצילים וכרוב 

עטוף בטחינה וצנובר -  65

קציצות ברוניתא
פטריות, טופו, בזיליקום, שום, בצל ואגוז מלך 

 אפוי בתנור - 65 

תוספות לבחירה  // מוגש בתוספת למנה העיקרית ללא תשלום 

מנת ילדים - 40  שניצל / חזה עוף / קציצות בקר בתוספת אורז לבן / תפו"א

כשר בשרי ובעיקר בריא

סלטים – 50
מוגש עם לחם הבית, טחינה וסחוג

סלט עלי בייבי ברוטב ויניגרט עם תפוח עץ, בצל סגול, בטטה אפויה ושקדים קלויים
סלט ירקות עשיר מלפפון, עגבנייה, גזר, פלפל אדום, בצל סגול ופטרוזיליה 

סלט רוקט ברוטב שמן זית, לימון וטבסקו  עם גזר, עגבניות שרי, בצל סגול ומלפפון 
סלט כרוב ברוטב סילאן ולימון עם נבטי חמנייה, גזר, בזיליקום, צימוק כהה ושערות קדאיף

סלט גזר ברוטב שמן זית ולימון עם בצל סגול, סלרי, פטרוזיליה וגרעיני חמנייה
סלט קינואה ברוטב שמן זית ולימון עם קוביות בטטה, בצל סגול, כוסברה, פטרוזיליה ואגוזים קלויים

תוספות לסלטים: חזה עוף, פרגיות, קוביות טופו - 20

ארוחות מרק

תפוחי אדמה אפויים בשמן זית ורוזמרין - 20
שעועית ירוקה ופלפל אדום ברוטב עגבניות טריות, שום ועשבי תיבול - 20

אורז מלא עם שבבי שקדים, גרעיני חמנייה, בצל וזרעי כוסברה - 25 

המג'דרה שלנו - עדשים חומים ושחורים עם בורגול ובצל מטוגן - 20
אנטיפסטי - ירקות העונה אפויים בתנור עם שמן זית - 25

אורז בסמטי - 15

מנה עיקרית + תוספת  + סלט ירקות + טחינה + לחם הבית | המחיר לפי המנה העיקרית

קינוחים – 30
בר שוקולד פררו רושה | שכבות של נוגט קריספי, קרם שוקולד בלגי בציפוי פררו רושה, 

גנאש שוקולד ואגוזי לוז מקורמלים בעיטור טווילים של שוקולד מריר

טראפלס שוקולד | משוקולד מריר משובח בציפוי קקאו
פרפה חלבה טבעוני וללא גלוטן | על מצע של שוקולד קריספי בשילוב נוגט, פרפה 

חלבה בציפוי עדין של שומשום לבן ושומשום שחור
שוקולד סושי | (רול) של קרם וניל עטוף בשכבת טראפלס שוקולד וקוקוס קלוי

סושי בננה טבעוני | רול קרם בננה עטוף בבצק טופי קראמבל שוקולד טופי מנגו

משלוחים זכרון יעקב - 15 ₪ (למזמינים מעל 150 ₪ - ללא תשלום)
משלוחים לאזור חוף הכרמל, קיסריה ופרדס חנה - 40 ₪ 

(למזמינים מעל 300 ₪ - ללא תשלום)

להזמנות: איילת ציוני 052-663-1881
"ברוניתא" מגיעה אליכם עד לבית לאירועים פרטיים

מרק בשר תימני - 65 
מרק קובה סלק - 65 

מרק קובה חמוסטה טבעוני - 65 
מרק עדשים עשיר טבעוני - 55 

מרק כתום עם קרם קוקוס וקרוטונים - 65

 בתוספת סלט רקות, טחינה, סחוג ולחם הבית



מאחלת לכם ימים טובים ושמחים, בריאות שלמה ואהבה לחיים
תודה שבחרתם ונתראה בהמשך

איילת

לקחת לשתות

שתיה קלה - 12
קולה / זירו / ספריט / זירו ספרייט / סודה / ענבים / אשכוליות / תפוחים

יינות אדומים
קברנה סוביניון – פרייבט קולקשיין של יקב כרמל – (375 מ"ל) – 49

יהונתן – קברנה/שירז יקב רקנטי – 90  

קברנה סובניון גליל עליון, יקב רקנטי 110

מרלו, גליל עליון, יקב רקנטי 110

הר עמשא – יקב יתיר  140 

יינות לבנים
וינו - חצי יבש יקב כרמל 70

גוורצטרמינר ירדן - יקבי רמת הגולן 120

סובניון בלאן גליל עליון, יקב רקנטי 110

רוזה יקב רקנטי 120 

ויוניה – יקב יתיר 140

יינות מבעבעים
למברוסקו אדום ארמדורי 80

קאווה לג'ום סרה לבן יבש 80

בירות סטלה - 25

ווינשטפן/  מלכה / אלכסנדר  28  

משלוחים זכרון יעקב - 15 ₪ (למזמינים מעל 150 ₪ - ללא תשלום)
משלוחים לאזור חוף הכרמל, קיסריה ופרדס חנה - 40 ₪ 

(למזמינים מעל 300 ₪ - ללא תשלום)

להזמנות: איילת ציוני 052-663-1881
"ברוניתא" מגיעה אליכם עד לבית לאירועים פרטיים


