
כשר-בשרי

חורף שמח



מנות פתיחה

מרק פתיח שאל את המלצר –  34
פטריות על הפלנצ'ה שמפיניון ובצל סגול בשמן זית וסויה על מצע עלי בייבי ורוקט – 32

טורטיות טבעוניות במילוי אנטיפסטי וטחינה מוגש עם סלט ירוק אישי - 48
טורטיות בשר במילוי בשר טחון, חציל, פטרוזיליה וטחינה – 48 

מוגש עם סלט ירקות אישי
מטבלחם פלטה של חמישה מטבלי בית טריים בתוספת לחם הבית – 38

ארוחת מרק 
מוגש עם לחמניית הבית, טחינה וסחוג 

מרק קובה סלק  3 קציצות קובה בשרי, סלק, בצל ירוק, גזר, עלי מונגולד - 59
מרק קובה טבעוני  3 קציצות קובה ממולאות בכרוב, נבטים, גזר ובצל ירוק - 59

מרק בשר תימני תפו"א, כוסברה, שום, בצל, עגבניות וחוויג' - 59
מרק עדשים חומות ושחורות, אורז בסמטי, בצל, נבטי חמנייה, שום וסלרי - 52

מרק היום – שאל את המלצר 
תוספת חילבה - 10

סלטים
מוגשים עם זוג לחמניות הבית, טחינה וסחוג

סלט ירוק עלי בייבי, חסה, פרי העונה, בצל סגול, חמוציות ושקדים קלויים ברוטב ויניגרט - 54
סלט ירקות עשיר מלפפון, גזר, עגבניות, בצל סגול, פטרוזיליה וגרעיני חמנייה

ברוטב שמן זית, לימון וסומק – 49

תוספת לסלטים: רצועות עוף – 15
תוספת 2 לחמניות הבית – 6 | תוספת מטבל – 7

מטבלים: טחינה "אל ארז" / סחוג ביתי ייחודי / עגבניות מיובשות
עדשים חומות / עשבי תיבול, שמן זית ואגוזים

ילדים שמחים
)עד גיל 10(

מוגש עם סלט ירקות וכוס תפוזים/לימונדה - 49
שניצל / חזה עוף / קציצות בקר

בתוספת אורז לבן/תפו"א 
שדרוג לבקבוק שתיה אישי - 6



העיסקיות שלנו
במחיר המנה העיקרית בימים א-ה )לא כולל שישי( בין השעות 11:30-16:30

מנה ראשונה סלט ירקות עשיר, טחינה ולחמניית הבית או מרק היום בתוספת 10
מנה עיקרית מוגשת עם תוספת חמה אחת לבחירה

שתייה כוס תפוזים / לימונדה
או 1/3 טובורג / כוס יין - בתוספת 10

מנות עיקריות
מוגשות עם תוספת חמה אחת לבחירה

קדירת בקר עם ערמונים, שום ובצל ברוטב בלסמי וקארי – 79

סטייק אנטריקוט )300 ג'( צלוי על הפלאנצ'ה  - 99

סיניה ברוניתא בשר טחון, פטרוזיליה ובצל עטוף בטחינה וצנובר - 69

קציצות איילת קציצות בקר עסיסיות ברוטב עגבניות טריות – 69  

חזה עוף צלוי על הפלאנצ'ה ברוטב צ'ימיצ׳ורי – 69

סטייק פרגית צלוי על הפלאנצ'ה במרינדה של צ'ילי מתוק, סויה, קארי ודבש – 74

שניצלים חזה עוף טרי בציפוי פירורי לחם ושומשום – 69

פילה סלמון טרי אפוי בתנור עם עשבי תיבול, שמן זית ואגוזים טחונים  - 84

פילה דניס טרי אפוי בתנור ברוטב שום, נענע, בצל ירוק, עגבניות שרי, כורכום, הל וכמון - 84 

טבעוני / צמחוני
לירי טבעוני פטריות, חצילים, כרוב, בצל עטוף בטחינה וצנובר – 69

צלחת תוספות 3 תוספות בריאות לבחירה – 64

תוספות בריאות לבחירה 
מנה אישית - 25

תפוח אדמה אפויים בשמן זית וטימין
קינואה אורגנית שלושה צבעים עם בצל, כרוב, בזיליקום ושקדים 

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 בורגול ובצל מטוגן

סלט ירוק עלי בייבי, חסה, תפוח גרנד, בצל סגול ורימונים ברוטב ויניגרט 
סלט ירקות עשיר מלפפון, גזר, עגבניות, בצל סגול , פטרוזיליה וגרעיני חמנייה

ברוטב שמן זית, לימון וסומק
טבולה ברוניתא בורגול גס עם עשבי תיבול וחמוציות 

ארוחת פינוק
ארוחה בת 10 מנות - 120 ₪ לאורח

כולל מרק, קינוח הבית וקנקן תה צמחים
בהזמנת ארוחה לכל אורח בשולחן )מינימום שני אורחים(



יינות

כוס יין הבית אדום/לבן   24  

יינות אדומים
 49  Private Collection קברנה סוביניון

יקב כרמל – )375 מ"ל(  
 90 יונתן קברנה/שירז יקב רקנאטי 
קברנה סובניון גליל עליון, יקב רקנאטי  120
120 מרלו, גליל עליון, יקב רקנאטי 
150 הר עמשא יקב יתיר 
220 נחל יתיר 2015 יקב יתיר 
220  ספיישל רזרב אדום יקב רקנאטי 

יינות לבנים
70 ריזלינג יקב כרמל 

 90 יונתן שרדונה / קולומבר יקב רקנאטי 
110 גוורצטרמינר בלו נאן 
120 סובניון בלאן גליל עליון, יקב רקנאטי 
130 רוזה יקב רקנאטי 
120 שרדונה יקב גמלא 
150 ויוניה יקב יתיר 

יינות מבעבעים
70 למברוסקו אדום ארמדורי 
70 קאווה לג'ום סרה לבן יבש 
70 קאווה לג'ום סרה לבן חצי יבש 

 

בירות

טובורג רד חבית 1/2 1/3   22/28
סטלה   25
28 ווינשטפן, מלכה ואלכסנדר 

  28 סיידר תפוחים אלכוהולי טיסטלי קרוס  

אלכוהול

אוזו  20

25 עראק עלית 

28 קמפרי 

28 מרטיני ביאנקו  

30 קפטן מורגן ספייס 

 28 ג'ין גורדונס/ביפיטר 

32 גרייגוס 

44 גלנפידריך 

6 תוספת משקה קל 

שתייה קלה

סיידר "ברוניתא": 
  18 עם קוביות תפו"ע ונענע צלול/מוגז 

תוספת יין 6 ₪

12 קולה / זירו /  ספרייט / ספרייט זירו 
12 ענבים / תפוחים / אשכוליות 
12 מים מינרלים בקבוק זכוכית 
18/10 סודה קטן / גדול 
10 כוס מיץ תפוזים / לימונדה  )פריגת( 
30 קנקן תפוזים / לימונדה  

יש לי זכות גדולה לארח אתכם במקום שחלמתי עליו שנים.
ברוניתא היא מקום קסום שמארח ומאכיל אלפי אנשים עם מטבח שמח, מפתיע ובריא. 

אפשר גם באירוע שמח, מפגש חברתי או עסקי.

שמחה שבחרתם
איילת ציוני


