
אביב הגיע לברוניתא
סלטים ומתבלים  מוגש עם מצה, טחינה וממרח עגבניות

סלט ירוק ברוטב ויניגרט עם תפוח עץ, בצל סגול, בטטה אפויה ושקדים קלויים - 59

סלט ירקות עשיר מלפפון, עגבנייה, גזר, פלפל אדום, בצל סגול, פטרוזיליה וגרעיני חמנייה - 59

סלט כרוב ברוטב סילאן ולימון עם נבטי חמנייה, גזר, בזיליקום וצימוק כהה - 59

סלט גזר ברוטב שמן זית ולימון עם בצל ירוק, סלרי, פטרוזיליה וגרעיני חמנייה - 59

סלט קינואה ברוטב שמן זית ולימון עם קוביות בטטה, בצל סגול, כוסברה, פטרוזיליה ופקאן - 59

פלטת מתבלים טחינה, עדשים, עגבניות מיובשות, ארטישוק בתוספת 2 לחמניות - 42

עיקריות מוגש עם תוספת חמה אחת לבחירה, טחינה, סחוג ומצה 
צלי בקר עם ערמונים, בצל ושום ברוטב בלסמי, קארי ושמן זית  - 84 

סלמון בתנור עם שמן זית, עשבי תיבול ואגוזים - 89 

פילה דניס בתנור ברוטב נענע, שום, בצל ירוק, הל וזרעי כוסברה - 89

קציצות איילת קציצות בקר עסיסיות ברוטב עגבניות טריות -  79  

סינייה שלנו בשר טחון, בצל, פטרוזיליה עטוף בטחינה וצנובר 79

חזה עוף צלוי ברוטב עשבי תיבול, שום ושמן זית - 75

סטייק פרגית ברוטב צ'ימיצ�ורי - 84

שניצלים חזה עוף טרי בציפוי פירורי מצה - 69

לירי טבעוני  פטריות, חצילים וכרוב עטוף בטחינה וצנובר - 75

תוספות לבחירה - 25 
מוגש בתוספת למנה העיקרית ללא תשלום  

תפוחי אדמה אפויים בשמן זית ורוזמרין

שעועית ירוקה ופלפל אדום ברוטב עגבניות טריות, שום ועשבי תיבול

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

מג'דרה שלנו - עדשים חומות ושחורות עם אורז ובצל מטוגן

פסטה ללא גלוטן עם רוטב עגבניות

אורז לבן - 15 

מנת ילדים - 55
מוגש עם סלט ירקות

שניצל / חזה עוף / קציצות בקר בתוספת אורז לבן / תפו"א / פסטה

שתייה קלה
קולה / זירו /  ספרייט / ספרייט זירו  - 14 

ענבים / תפוחים / אשכוליות - 12 

מים מינרלים בקבוק זכוכית - 14  

פרללה - סודה קטן / גדול  26/12 

כוס מיץ תפוזים / לימונדה  (פריגת) - 10 

קנקן תפוזים / לימונדה - 35

קינוחים
בראוניס (4 קוביות) - 36 

בר שוקולד (פררו רושה) – 36

פרוסת עוגת גזר – 20 ₪ 

שתיה חמה
קנקן תה צמחים קטן / גדול - 10/18

קפה שחור - 10 

אספרסו קצר / כפול – 10/12

חג אביב שמח וכשר
איילת



Spring Time
Dips & Salads - Served with traditional matza, tahini & tomatos spread
Green salad Apples, red onion, baked sweet potato, roasted almonds & vinaigrette sauce - 59

Rich Green Salad Cucumber, tomato, carrot, red pepper, red onion, parsley & sunflower Seeds - 59

Cabbage Salad Sunflower sprouts, carrot, Basil, dark raisins, silan & lemon dressing - 59

Carrot Salad green onions, celery, parsley, sunflower seeds, Olive oil & lemon dressing - 59

Quinoa Salad Sweet potato cubes, red onion, coriander, parsley, pecans, olive oil & lemon dressing - 59

Dip Platter Tahini, lentils, dried tomatoes, artichoke, served with 2 buns - 42

Roast Beef  Chestnuts, onions, garlic, balsamic vinegar,
curry & olive oil sauce - 84

Oven Roasted Salmon Herbs, assorted nuts & olive oil - 89

Oven Roasted Denise fillet Mint, garlic, green onions, 
cardamom & coriander seeds - 99

Ayelet's Meatballs Juicy beef with fresh tomato sauce - 79

Siniya Ground beef, onions & parsley, wrapped in tahini 
and pine nuts - 79

Oven Roasted Chicken Breast Herbs, garlic & olive oil - 75

Spring Chicken Steak with chimichurri sauce  - 84

Fresh Chicken Breast Schnitzels with crumbled matza coating - 69

Vegan 'leary' - Mushrooms, eggplants, cabbage, wrapped with 
tahini & pine nuts - 75

Main courses
Served with a hot side dish of your choice, tahini,
spicey 'sekhug' & traditional matza

Side Dishes - 25 
Served with the main course free of charge

Baked Potatoes in olive oil & rosemary

Green beans & red peppers in fresh tomato sauce, herbs & garlic 

Brown rice with almond, sunflower seeds, onions & coriander seeds

Our Mujaddara - Black & brown lentils with rice & fried onions

Gluten-Free Pasta with tomato sauce

White Rice  - 15

Kids menu - 55
Schnitzel / Chicken breast / Beef Meatballs

Served with white rice / Baked potatoes / Pasta

Soft Drinks
Coca Cola/Zero/Sprite/Sprite Zero - 14

Grape / Apple / Grapefruit - 12

Mineral Water (glass bottle) - 14

Ferrarelle Small/Large Soda water - 12/26

Orange / Lemonade (glass)  - 10

Orange / Lemonade pitcher  - 35

Desserts
Brownies (4 pieces)  - 36

Chocolate Bar (Ferrero rocher)  - 36

Carrot Cake slice  - 20

Hot drinks
Herb tea pot - Small 10 / Large 18

Black Coffee - 10

Short / Double Espresso - 10/12

Have a happy & Kosher Passover
Ayelet


