
תפריט כשר לפסח של ברוניתא
סלטים 

מוגש עם מצה, טחינה וממרח עגבניות

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

סלט ירקות עשיר- 49
מלפפון, עגבנייה, גזר, פלפל אדום, בצל סגול ופטרוזיליה

סלט כרוב - 59
ברוטב סילאן ולימון עם נבטי חמנייה, גזר, בזיליקום, צימוק כהה ושערות קדאיפ

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

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

ופקאן

עיקריות 
מוגש עם תוספת חמה אחת לבחירה, טחינה, סחוג ומצה 

כתף בקר עם ערמונים, בצל, שום ברוטב בלסמי, קרי ושמן זית  - 79  

קציצות איילת קציצות בקר עסיסיות ברוטב עגבניות טריות  - 75  

סיניה שלנו בשר טחון, בצל, פטרוזיליה עטוף בטחינה וצנובר - 75

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

סטייק פרגית ברוטב צ'י מיצורי - 79

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(  

תפוח 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 חומים ושחורים עם אורז ובצל מטוגן

פסטה ללא גלוטן עם רוטב עגבניות

אורז לבן - 15 

חג החירות זו הזדמנות לתת חופש ליצירה שלי במטבח ולהעניק לכם אוכל טעים וכשר. חג אביב שמח!

שתייה קלה
סיידר "ברוניתא": עם קוביות תפו"ע ונענע צלול/מוגז – 18 תוספת יין – 8

קולה / זירו /  ספרייט / ספרייט זירו 12 
ענבים / תפוחים / אשכוליות 12 מים מינרלים בקבוק זכוכית – 12  

פרללה - סודה קטן / גדול  26/12 
כוס מיץ תפוזים / לימונדה  )פריגת(– 10 

קנקן תפוזים / לימונדה – 35

שתייה חמה
קנקן תה צמחים )לואיזה ונענע( קטן / גדול – 10/18

קפה שחור - 10

אספרסו קצר/ארוך – 10/12

 יינות
יין הבית מחבית   - הרי גליל של יקבי רמת הגולן אדום / לבן יבש

יין גלילי, קליל ונגיש בעל אופי פירותיי

אדום: הרי גליל, קברנה מרלו וסירה / לבן: סובינאון בלאן
כוס - 30 / קנקן 375 מ״ל - 49

יינות אדומים 
יונתן - קברנה/שירז יקב רקנאטי - 90  

קברנה סובניון גליל עליון, יקב רקנאטי - 120
מרלו, גליל עליון, יקב רקנאטי - 120

הר עמשא – יקב יתיר - 150 
ספיישל רזרב יקב רקנאטי  - 220

ירדן סירה כרם אלוני הבשן 2017 - 270

יינות לבנים 
ריזלינג יקב כרמל - 70

יונתן שרדונה / קולומבר יקב רקנאטי - 90  
גוורצטרמינר יקבי רמל הגולן - 130

סובניון בלאן גליל עליון, יקב רקנאטי - 120
רוזה יקב רקנאטי - 130 

שרדונה יקב גמלא - 120 
ויוניה – יקב יתיר - 150

מבעבעים - 90
למברוסקו אדום: יין אדום מבעבע חצי יבש 
יין לבן מבעבע חצי יבש    IBERICA קאווה  

קינוחים
בראוניס - 20 

מוס שוקולד ונוגט – 36

דואט וניל ושוקולד - 36

מנת ילדים - 55
מוגש עם סלט ירקות וכוס לימונדה/תפוזים 

שניצל / חזה עוף / קציצות בקר

בתוספת אורז לבן/תפו"א/פסטה 

שדרוג לבקבוק שתיה אישי - 6



SALADS 
Served with matza, tahini and tomato spread

Mixed Baby Leaf Salad - 59 
with green apple, red onion, toasted almond 
with vinaigrette

Rich Vegetable Salad - 49
cucumber, carrot, tomato red pepper, red, onion, parsley 

Cabbage Salad - 59
carrots, sunflower sprouts, raisins, basil ,kadaif (angel hair),
 in a lemon and date honey dressing

Carrot Salad - 59
red onions, celery, parsley, sunflower sprouts, 
with olive oil and lemon

MAIN COURSES
Served with one side dish of Your Choice, matza and tahini 
and schug

Beef Casserole - 79 
slow cooked with chestnuts and garlic, onions, in a 
balsamic and curry sauce

House Sanieh - 75
grounded beef, onion and parsley, topped with tahini 
and pine nuts

Ayelet’s Meatballs - 69 
beef meatballs in fresh homemade tomato sauce

Grilled Chicken Breast - 75
with Herb sauce, Garlic and olive oil

Chicken Pullet Steak - 74
with chimichurri sauce, grilled on the Planche

Crispy Schnitzel - 69
fresh chicken breast covered with matza bread crumbs 
and sesame

Vegan"Lyri" - 69
mushrooms, eggplant, cabbage, onions, topped with tahini 
and pine nuts

₪

Side Dish of Your Choice - 25
Baked Potato with rosemary and olive oil
Green Beans and Bell Peppers with fresh homemade 
tomato and herb sauce
Wholegrain Rice with almond chips, onions, sunflower 
and coriander seeds
Majadra with lentils, basmati rice and fried onions
Pasta gluten free with fresh homemade tomato
White Rice - 15

Happy Passover Menu

Schnitzel/ Grilled Chicken 
Breast/ Meatballs - 55

served with Vegetable salad.
White Rice / Potatoes / Pasta

and a glass of lemonade / orange juice

DESSERT
Brownies - 20

Nougat Chocolate Mousse - 36
VanIilla and chocolate duet - 36

SOFT DRINK
“Baronita’s” apple cider with apple cubes and mint 
leaves (clear/carbonated) - 18  extra wine - 8
Coca Cola / Zero / Sprite / Sprite Zero /
Grapefruit juice / Grape Juice / Apple Juice - 12
Mineral water / Soda 12   Large Soda - 26
Glass of orange juice/ lemonade (Prigat) -10
Pitcher of Lemonade / Orange Juice - 35

HOT BEVERAGES
Kettle of tea (mint and lemon verbena)
Small / Large -10/18
Black coffee - 10
Espresso Short / Long - 10/12

Wines
Glass of House Red / White - 24

Red Wines / price for bottle:
Jonathan, Cabernet / Shiraz, Recanati Winer - 90
Cabernet Sauvignon, Upper Galilee, Recanati Winery - 120
Merlo, Upper Galilee, Recanati Winery - 120
Mt. Amasa, Yatir Winery - 150
Special Reserve, Recanati Winery - 220
Yarden, Syrah, Allone Habashan 2017 - 270

White Wines – price for bottle:
Riesling, Carmel Winery - 70
Jonathan, Chardonnay / Colombard, Recanati Winery - 90
Sauvigonon Blanc, Upper Galilee, Recanati Winery -120
Rose, Recanati Winery - 130
Chardonnay, Gamla Winery -120
Viognier, Yatir Winery -150

Kids Meal 
FOOD WITH LOVE

ZIKHRON YAAKOV


