
תפריט כשר לפסח של ברוניתא
מרקים 

מוגש עם מצה, טחינה וסחוג
מרק עדשים שחורות, חומות, אדומות, אורז בסמטי, 

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

סלטים
מוגש עם מצה, 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 גזר - 54 & 
נבטי חמניה, בזיליקום וצימוקים ברוטב סילאן ולימון

סלט קינואה - 54 & 
עם בטטה, בצל סגול, פטרוזליה וכוסברה 

ברוטב שמן זית ולימון,  סלרי ואגוזי מלך קלויים

עיקריות
מוגשות עם תוספת חמה אחת לבחירה, 

טחינה, סחוג ומצה 

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 מצה ושומשום

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

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

תוספות חמות 
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 בסמטי עם עשבי תיבול וגרעיני חמניה
 אורז לבן - 15 &

פסטה ללא גלוטן ברוטב עגבניות טריות - 25 &

מנת ילדים
שניצל / קציצות בקר - 55 ₪

מוגש עם סלט ירקות 
בתוספת אורז לבן / תפו"א / פסטה 

כוס תפוזים / לימונדה

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

איילת ציוני כשר לפסח-בשרי

שתייה קלה
קולה / זירו /  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 &

 יינות
יין הבית אדום/לבן - 24 &

יינות אדומים - מחיר לבקבוק 
קברנה סוביניון - פרייבט קולקשיין של יקב כרמל - )375 מ"ל( 49 &

יהונתן – קברנה/שירז יקב רקנטי - 90 &  
קברנה סובניון גליל עליון, יקב רקנטי - 120 &

מרלו, גליל עליון, יקב רקנטי - 120 &
הר עמאש - יקב יתיר  - 150 &

ספיישל רזרב אדום יקב רקנטי - 220 &
יינות לבנים - מחיר לבקבוק

ריזלינג יקב כרמל 70 ₪
יונתן שרדונה / קולומבר יקב רקנטי 90 ₪  

גוורצטרמינר בלו נאן - 110 &
רוזה יקב רקנטי - 130 & 

שרדונה יקב גמלא - 120 & 
ויוניה - יקב יתיר  - 150 &

כוסית ערק מחיה בטעם לימון / אשכולית אדומה: 20 ₪

קינוחים
פררו רושה - 34 ₪ 

שכבות של נוגט קריספי, קרם שוקולד בלגי 
בציפוי פררו רושה,  גנאש שוקולד ואגוזי לוז מקורמלים 

בעיטור טווילים של שוקולד מריר 

גבינת טופו ופירות יער - 34 ₪

מוס שוקולד נוגט  - 34 ₪


