
 West Side  - 8102תפריט חורף 

 לחמים

 08 - סחוגאיולי , מיקס זיתים בריוש

 08-עגבניות מגורדות, טחינה הר ברכה בייגל ירושלמי

  –ראשונות קרות 

  28 - לבניםשקדים ו והדרים ויניגרט יוזו, אנדיב, מיקס עלים, לבבות חסהירוק של חורף סלט 

 82 - מיובלס יפס בזיליקום'צ, צנוברים ,יו עגבניות'גספצ, עגבניות בצבעים סלט עגבניות  

  טחינה שחורה וזרעי , פלפל חריף ולימון כבושויניגרט , בייבי חציל שרוףסשימי טונה אדומה

 28 - עגבנייה

 28 - ואבקת זיתי טאסוסקרם יוזו , אפונת וואסבי, ונענע יו מלפפון'גספצומלפפונים  טרטר לוקוס 

 28-י שום ושמן זיתקונפ, איולי חרדל, מיבלסקלאסי  יו בקר'קרפצ 

  שומשום קלוי ורוטב , כרוב, אטריות אורז מטוגנות, עלים ירוקיםסלט עוף ממזרח למערב

 22 - סאטה

 22-אגוזי לוזו בריוש, אדוםאגסים מזוגגים ביין  פטה כבד אווז וערמונים 

  –ראשונות חמות 

  28 - עמבה ועלים טריים" לאבנה", עגבניות מגורדותסיגר דגים 

  22-חלמון קונפי, י'פטריות מלך היער ושימג, אצבעות פולנטה פריכות אספרגוס ותירס  

  22 - יפס פורטבלו'צ, פרח זוקיני בטמפורה, יני'קרם פורצריזוטו פטריות וערמונים 

  ויניגרט , קרם שורשים ויין לבן, כרישה מזוגגת בשמן זרעי כוסברהכרובית אפויה בטאבון

 22 - השיפק

  28 - ישוקים של חורףארטקרם בצל  ו, ציר עוף ,רביולי דלעתשקדי עגל 

 001 - רוטב בורדולז ושוקולד מריר, גלידת פופקורן, ולוטוס קרם ערמונים כנאפה כבד אווז  

 

  –עיקריות 

  28822 - יפס בזיליקום'צנוברים וצ, עגבניות לחות, ארטישוק עגבניות צהובות ויין לבןניוקי 

  י בגלייז טריאקי ופרח זוקיני 'שימג, ים על מלחסלקים אפוי, קרם בטטה לבנה במרינאדהסלמון

 008-בטמפורה

  זוקיני וכוסברה, גרגירי חומוס, דף פסטה טרייה, זיתים סורייםלוקוס בקארי ים תיכון-

048  

  018 - וציר עוף חוםדלעת צלויה בטאבון חזה עוף וערמונים 

  028 - ורוטב פלפלת בגרמולט עשבים א"יפס תפו'צגרם  033אנטריקוט 

  028 - בורדולייזרוטב , מח עצם, פירה כמהיןבקר פילה 

  028 - ציר עוף חום וראס אל חנות, סופריטו תפוח אדמה ראטהצלעות טלה 
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