
תפריט עצמאות של ברוניתא
מרקים 

מוגש עם לחם הבית טחינה וסחוג

מרק שעועית עם בשר עגבניות, בצל ושום - 59 &
מרק עדשים שחורות, חומות, אדומות, אורז בסמטי, 

בצל, שום וסלרי - 52 &
מרק תימני אסלי עם חילבה - 59 &

סלטים
מוגש עם לחם הבית טחינה וסחוג

סלט ירוק - 54 &
עלי בייבי, חסה, תפוח עץ, בצל סגול ושקדים קלויים

ברוטב ויניגרט

סלט ירקות עשיר - 54 &
מלפפון, גזר, עגבניות, בצל סגול, פטרוזיליה 

וגרעיני חמנייה ברוטב שמן זית, לימון וסומק 

סלט כרוב עם שערות קדאיפ - 54 & 
נבטי חמניה, בזיליקום וצימוקים ברוטב סילאן ולימון

סלט קינואה - 54 & 
עם בטטה, בצל סגול, פטרוזליה, כוסברה ואגוזים

ברוטב שמן זית ולימון

מטבלחם - 38 ₪
פלטה של חמישה מטבלי בית טריים בתוספת לחם הבית 

עיקריות
מוגש עם תוספת בריאות לבחירה, לחם הבית וסחוג 

קוביות בקר - 79 & 
עם ערמונים ושום ברוטב קארי ובלסמי 

קציצות איילת- 69 &
 קציצות בקר עסיסיות  ברוטב עגבניות טריות 

שניצלים  - 69 &
חזה עוף טרי בציפוי פירורי לחם 

לירי טבעוני  - 69 &
פטריות, חצילים, כרוב ובצל ומעל טחינה וצנובר 

 סיניה שלנו - 72 &
בשר טחון עם הרבה בצל ופטרוזיליה עטוף בטחינה וצנובר

סטייק פרגית - 72 ₪ 
צלוי על הפלאנצ'ה במרינדה של צ'ילי מתוק, קארי ודבש 

חזה עוף - 69 ₪
צלוי על הפלאנצ'ה ברוטב צ'ימיצורי 

פילה סלמון  - 79 ₪ 
בעשבי תיבול, שמן זית ואגוזים אפוי בתנור

מנת ילדים
שניצל / קציצות בקר / חזה עוף / פסטה - 55 ₪

מוגש עם סלט ירקות 
בתוספת אורז לבן / תפו"א

כוס תפוזים / לימונדה 

ארוחת פינוק אביבית
מטבלים ולחם הבית, 3 סוגי סלטים, 3 תוספות חמות

 ומנה עיקרית לבחירה אישית מתוך התפריט.
קינוח: בראוניז ושתיה חמה

מחיר לאורח: 120 ₪
בהזמנת ארוחה לכל אורח בשולחן 

)מינימום הזמנה ל- 2 אורחים(
 

שתייה קלה
קולה / זירו / דיאט קולה / ספרייט / דיאט 

ספרייט /  ענבים / תפוחים / אשכוליות - 12 &

מים מינרלים / סודה - 10 &

קנקו לימונדה / תפוזים - 35 ₪

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

קפה שחור - 10 &

אספרסו  רגיל / כפול -  10/14 &

סיידר חם / תוספת יין - 16 / 8 &

יום העצמאות זה היום הכי שמח לישראל 
בו אני נהנית להציג את המטבח הכי ישראלי שיש

חג שמח,  איילת ציוני כשר-בשרי

תוספות בריאות לבחירה 
מנה אישית - 25 &

תפוחי אדמה אפויים בשמן זית וטימין
שעועית ירוקה ופלפל אדום 

ברוטב עגבניות טריות, שום ועשבי תיבול
אורז מלא עם שבבי שקדים, גרעיני חמנייה, בצל וזרעי כוסברה

מג'דרה עדשים, אורז בסמטי ובצל מטוגן
אורז לבן - 15 &

בירות
טובורג רד חבית 1/3, 1/2 -  28/22 ₪

ווינשטפן  -  28 ₪
סומרסבי / סטרונגבואו -  25 ₪

מאלט -  14 ₪
סטלה  - 25 ₪


