מתאבנים:
עגבניה ,מלפפון ,גמבה,
זיתים שחורים וירוקים,
לימון ,ליים,
ארטישוק ,גבינת פרמזן,
גבינת פטה ,אנטיפסטי
 16סוגי תבלינים שונים
 2סלטים במרינדה
 2סלטים ירוקים
חתוכים קר ,גבינה ,גבינה צרפתית
מגש דגים ,לחם

בחירה קלאסית:
פילה סלמון מטוגן
חמאת עשבי תיבול
צ'יפס
ירקות היום

רטבים:
יוגורט עשבי תיבול
רוטב קארי
ויניגרט חרדל

קינויחים:
 2סוגי עוגות
שטרודל תפוחים ברוטב וניל
קרם ברולה שוקולד
ג'לי דובדבנים

מרקים:
מרק עוף
ירקות ג'וליאן

מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה

או

גלידה במזנון

מרק חצילים קלויים
בלסמי מעושן ,שבבי שום
מנת דג:
סטייק סלמון קנדי
רוטב חמאת עשבי תיבול
ירקות מטוגנים
תפוחי אדמה מאודים

מנת בשר:
אנטריקוט עגל מידת עשייה מדיום-וול
בצל מותך ,רוטב פלפל
ירקות גינה
"פומס דאצ'ס"

צמחוני:
לינגוויני קון טרטופו
לינגוויני פסטה עם רוטב פרמזן
ופסטו כמהין

מזנון סלטים:
חסה רוקט  Iחסה מעורבת
צנון אדום  Iמלפפון  Iעגבניות

סלטים:
סלק  -סלט חומוס
סלט כרוב לבן
תבלינים/תוספות לסלט:
לימון ,ליים ,זיתים ירוקים ,זיתים שחורים,
גבינה צרפתית ,ארטישוק ,גבינת פרמזן,
מגש דגים ,גבינת פטה ,אנטיפסטי,
 16סוגי תבלינים שונים
רטבים:
רוטב פטל
רוטב שמנת חמוצה
חומץ בלסמי
מרק:
מרק שמנת פטריות פראי
עם עשבי תיבול טריים
מנת דג:
פיש אנד צ'יפס
פילה בקלה מרוח בחמאה עם צ'יפס
רוטב רמולד
אפונה ירוקה

מנת בשר:
"קורדון בלו אוף צ'יקן"
ממולא נקניק הודו וגבינה
גזר וצ'יפס

צמחוני:
ניוקי תפוחי אדמה
עם פטריות אויסטר
ופסטו בזיליקום טרי
קינוחים:
 2סוגי עוגות
פודינג אורז קינמון
רוטב פטל
מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה

מתאבנים:
עגבניה ,מלפפון ,גמבה,
זיתים שחורים וירוקים,
לימון ,ליים,
ארטישוק ,גבינת פרמזן,
גבינת פטה ,אנטיפסטי
 16סוגי תבלינים שונים
 2סלטים במרינדה
 2סלטים ירוקים
חתוכים קר ,גבינה ,גבינה צרפתית
מגש דגים ,לחם
רטבים:
רוטב מנגו
שמנת חמוצה
חומץ בלסמי
מרקים:
מרק עגבניות
אורז ,קוביות עגבניות ,בזיליקום

צמחוני:
ארטישוק קלוי
קוסקוס ,פטה ,עגבניות מיובשות,
רוטב לימון
עגבניות טליאטלה (סוג של פסטה)
בחירה קלאסית:
סטייק בקר,
חמאת עשבי תיבול
תפוח אדמה אפוי
הירקות של היום
קינוחים:
סוג אחד של עוגה
בקלאווה
לחם בננה וחמאה
יער גרגרי יער ראגו /רוטב וניל
ג'לי לימון מנטה
מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה

או
גלידה במזנון
מרק קרם שום
קרוטונים מלחם כהה
מנת דג:
פילה צרוב של בס
רוטב לימון ביאור בלנק
קישואים מטוגנים
עגבניות טליאטלה

מנת בשר:
צלעות כבש במרינדת עשבי תיבול
רוטב רוזמרין ,שום ראיטה
חזרת פרגוולט שעועית,
עגבניות מיובשת ,סיר דופין.

מזנון סלטים:
חסה בוסטון  Iחסה מעורבת
גזר  Iמלפפון  Iעגבניות

סלטים:
סלט ניסואז
סלט תירס מתוק
תבלינים/תוספות לסלט:
לימון ,ליים ,זיתים ירוקים ,זיתים שחורים,
גבינה צרפתית ,ארטישוק ,גבינת פרמזן,
מגש דגים ,גבינת פטה ,אנטיפסטי,
 16סוגי תבלינים שונים
רטבים:
רוטב צרפתי
רוטב עגבניות
ויניגרט עשבי תיבול
מרק:
מרק עדשים
עם ירקות וקוביות תפוחי אדמה
מנת דג:
בראמונדי מטוגן
עם רוטב זעפרן
ירקות מעורבבים
אורז ספרדי

מנת בשר:
גולש בקר
עשבי תיבול ושום מטוגנים עם קוביות בשר
ירקות
פירה עם עשבי תיבול

צמחוני:
רביולי תרד
רוטב גבינה
עגבניות מיובשות
קינוחים:
 2סוגי עוגות
אקלייר אוו נוגט (")"Éclair au nougat
כופתאות גבינה
מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה

מתאבנים:
עגבניה ,מלפפון ,גמבה,
זיתים שחורים וירוקים,
לימון ,ליים,
ארטישוק ,גבינת פרמזן,
גבינת פטה ,אנטיפסטי
 16סוגי תבלינים שונים
 2סלטים במרינדה
 2סלטים ירוקים
חתוכים קר ,גבינה ,גבינה צרפתית
מגש דגים ,לחם

צמחוני:
פטריות שמפיניון מטוגנות
רוטב רמולד
ירקות היום
תפוחי אדמה מאודים
בחירה קלאסית:
פילה סלמון מטוגן
חמאת עשבי תיבול
צ'יפס
ירקות היום

רטבים:
רוטב צרפתי
רוטב עגבניות
ויניגרט עשבי תיבול

קינוחים:
 2סוגי עוגות
סופלה שוקולד חם
לימונגראס פאנה קוטה
ג'לי שמפניה

מרקים:
בקר קונסומה
ירקות שורש

מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה

או

גלידה במזנון

מרק חרדל גרמני
קרוטונים מלחם שיפון ,דג קריי

מנת דג:
פילה דג מאהי מאהי מטוגן במחבת
סויה ,דבש ג 'ינג'ר
אורז מטוגן וירקות בסגנון אסייתי
מנת בשר:
"שניצל וינר"
עגל מצופה בפירורי לחם ,קישוט מסורתי
אפונה ירוקה ,גזר ופטרוזיליה
תפוחי אדמה עם פטרוזיליה

מזנון סלטים:
חסה רומית  Iחסה מעורבת
קישואים  Iמלפפון  Iעגבניות

סלטים:
סלט פסטה-סלמי
סלט תפוז גזר
תבלינים/תוספות לסלט:
לימון ,ליים ,זיתים ירוקים ,זיתים שחורים,
גבינה צרפתית ,ארטישוק ,גבינת פרמזן,
מגש דגים ,גבינת פטה ,אנטיפסטי,
 16סוגי תבלינים שונים
רטבים:
רוטב קוקטייל
רוטב גבינת רוקפור
ויניגרט חרדל
מרק:
מרק אפונה
ירקות שורש ,תפוח אדמה
מנת דג:
דג הדוק מטוגן במחבת
עם רוטב חרדל
אספרגוס ירוק
תפוחי אדמה מוסלין

מנת בשר:
תבשיל טלה קלוי
מוגש עם רוטב כמון ויוגורט
ירקות שורש
אורז

צמחוני:
קארי ירקות הודי
אורז בסמטי

קינוחים:
 2סוגי עוגות
קרם שוקולד עם תותים
פנקייק עם דבש ואגסים
מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה

מתאבנים:
עגבניה ,מלפפון ,גמבה,
זיתים שחורים וירוקים,
לימון ,ליים,
ארטישוק ,גבינת פרמזן,
גבינת פטה ,אנטיפסטי
 16סוגי תבלינים שונים
 2סלטים במרינדה
 2סלטים ירוקים
חתוכים קר ,גבינה ,גבינה צרפתית
מגש דגים ,לחם

רטבים:
רוטב קוקטייל
רוטב גבינת רוקפור
ויניגרט חרדל
מרקים:
מרק שעועית לבנה
עם נקניקיה צלויה
או
קרם מרק עוף
אטריות ועשבי תיבול
מנת דג:
סלמון פורל מטוגן במחבת
תבשיל סלק ,רוטב חזרת
אורז בסמטי
מנת בשר:
חזה הודו שלם
במילוי ירקות
ריבת חמוציות ,כרוב ניצנים,
פירה בטטות

צמחוני:
"מלאנזה אלה פרמזנו"
חציל מצופה פרמז'ן
רוטב עגבניות צ'אנקי
גבינת מוצרלה
בחירה קלאסית:
סטייק בקר,
חמאת עשבי תיבול
תפוח אדמה אפוי
ירקות היום

קינוחים:
סוג אחד של עוגה
בקלאווה
לביבות תפוחי עץ ברוטב קינמון
בוואריה כתומה עם רוטב מנגו
ג 'לי פטל
מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה
גלידה במזנון

מזנון סלטים:
חסה מעורבת  Iמלפפון  Iעגבניות
סלטים:
סלט סלרי תפוחים ואגוזים
סלט עגבניות-בזיליקום
תבלינים/תוספות לסלט:
לימון ,ליים ,זיתים ירוקים ,זיתים שחורים,
גבינה צרפתית ,ארטישוק ,גבינת פרמזן,
מגש דגים ,גבינת פטה ,אנטיפסטי,
 16סוגי תבלינים שונים
רטבים:
רוטב פלפלים
רוטב זעפרן
חומץ בלסמי
מרק:
מרק בצל צרפתי
קרוטוני גבינה
מנת דג:
פילה סול מטוגן
רוטב חמאת לימון
קישואים צלויים ,חצילים
פירה חלב-חמאה

מנת בשר:
קציצות בשר
ברוטב עגבניות מתובל ,ירקות
מחית בצל ותפוחי אדמה

צמחוני:
גבינת ברי בפרורי לחם
ריבת חמוציות
סלט מקושט
קינוחים:
 2סוגי עוגות
וופלים עם מבחר של רטבים
קרם וניל עם אוכמניות
מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה

מתאבנים:
עגבניה ,מלפפון ,גמבה,
זיתים שחורים וירוקים,
לימון ,ליים,
ארטישוק ,גבינת פרמזן,
גבינת פטה ,אנטיפסטי
 16סוגי תבלינים שונים
 2סלטים במרינדה
 2סלטים ירוקים
חתוכים קר ,גבינה ,גבינה צרפתית
מגש דגים ,לחם

רטבים:
רוטב פלפלים
רוטב זעפרן
חומץ בלסמי
מרקים:
מרק זנב שור צלול
מקלות צ'סטר ,ירקות שורש ,בשר בקר
או
מרק פלפל אדום
נקניק הודו פריך
מנת דג:
הליבוט בציפוי עשבי תיבול
רוטב ולוטה ,עגבניות שרי
מחית שורש סלרי
מנת בשר:
ברווז בתפוזים
רוטב תפוזים
כרוב סגול
ויליאמס פוטטוס ()williams potatoes

צמחוני:
קאנלוני
ממולא בתרד ובגבינת ריקוטה
סלסה עגבניות ,רוטב גבינה ופסטו

בחירה קלאסית:
פילה סלמון מטוגן במחבת
חמאת עשבי תיבול
צ'יפס
ירקות היום

קינוחים:
 2סוגי עוגות
בראוניז עם רוטב פאדג' שוקולד
מוס של גבינת איכרים
ג'לי יין ברי
מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה
גלידה במזנון

מזנון סלטים:
חסה מעורבת
צנון לבן  Iמלפפון  Iעגבניות

סלטים:
סלט צימוקים וכרוב אדום
סלט קרם מלפפון -חומוס
תבלינים/תוספות לסלט:
לימון ,ליים ,זיתים ירוקים ,זיתים שחורים,
גבינה צרפתית ,ארטישוק ,גבינת פרמזן,
מגש דגים ,גבינת פטה ,אנטיפסטי,
 16סוגי תבלינים שונים
רטבים:
רוטב טרגון
רוטב שמיר שמנת חמוצה
ויניגרט עגבניות
מרק:
מרק פלפל ים סמיך
פלפלים צהובים טריים  Iירקות  Iבצל ירוק
מנת דג:
דג אמנון בציפוי עשבי תיבול
עם קטיפת פרמזן
אפונת שלג מוקפצת
טליאטלה בחמאה

מנת בשר:
בשר בקר בסגנון סטרוגנוף
רוטב פטריות שמנת חמוצה
בצל סגול פטרוזיליה חמוצים ,אורז

צמחוני:
פסטה פנה ארביאטה
עגבניות  Iשום  Iבצל I
פלפל צ'ילי טרי  Iגבינת פרמזן
קינוחים:
 2סוגי עוגות
רול בננה
קרם קרמל
מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה

מתאבנים:
עגבניה ,מלפפון ,גמבה,
זיתים שחורים וירוקים,
לימון ,ליים,
ארטישוק ,גבינת פרמזן,
גבינת פטה ,אנטיפסטי
 16סוגי תבלינים שונים
 2סלטים במרינדה
 2סלטים ירוקים
חתוכים קר ,גבינה ,גבינה צרפתית
מגש דגים ,לחם
רטבים:
רוטב טרגון
רוטב שמיר שמנת חמוצה
ויניגרט עגבניות
מרקים:
ירקות קונסומה
ירקות ג'וליאן
או
מרק קרם תפוחי אדמה
שמנת חמוצה ,קרוטונים
מנת דג:
דג נסיכת כידון צרוב במחבת
ויניגרט עגבניות חם ,גזר לבן בגריל
אפונת שלג ,שעורה
מנת בשר:
"סופרים אוף קורן פאד צ'יקן"
רוטב דומדמניות שחורות ,כרוב מסולסל
לביבת תפוחי אדמה

צמחוני:
שטרודל ירקות
צזיקי  Iפסטו זית

בחירה קלאסית:
סטייק בקר,
חמאת עשבי תיבול
תפוח אדמה אפוי
ירקות היום

קינוחים:
סוג אחד של עוגה
בקלאווה
עוגת לימון פסיפלורה
חטיף בוטנים שוקולד חלב
ג'לי תפוזים
מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה
גלידה במזנון

מזנון סלטים:
חסה מעורבת  Iחסה אייסברג
פלפלים  Iמלפפון  Iעגבניות

סלטים:
סלט תפוחי אדמה-אספרגוס
סלט עדשים
תבלינים/תוספות לסלט:
לימון ,ליים ,זיתים ירוקים ,זיתים שחורים,
גבינה צרפתית ,ארטישוק ,גבינת פרמזן,
מגש דגים ,גבינת פטה ,אנטיפסטי,
 16סוגי תבלינים שונים
רטבים:
רוטב קיסר
רוטב יוגורט
ויניגרט פטל
מרק:
מרק קרם עגבניות
עגבניות  Iשמנת חמוצה I
כדורי מוצרלה  Iבזיליקום טרי
מנת דג:
פילה מטוגן של מוריגן הכתם
קרם ירקות שורש ,ראגו תפוחי אדמה
אפונת שלג
מנת בשר:
רגלי עגל מזוגגות בדבש
רוטב טימין ,רוטב תפוחים
כרוב ניצנים ובצל אדום
פירה

צמחוני:
"לזניה אל אלנו"
לזנית ירקות
עם רוטב פלפלים ועגבניות
קינוחים:
 2סוגי עוגות
פופרטז ' (פנקייקים קטנים) עם וניל
עוגת סולת
מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה

מתאבנים:
עגבניה ,מלפפון ,גמבה,
זיתים שחורים וירוקים,
לימון ,ליים,
ארטישוק ,גבינת פרמזן,
גבינת פטה ,אנטיפסטי
 16סוגי תבלינים שונים
 2סלטים במרינדה
 2סלטים ירוקים
חתוכים קר ,גבינה ,גבינה צרפתית
מגש דגים ,לחם
רטבים:
רוטב ראנץ'
רוטב יוגורט
ויניגרט פטל

מרקים:
מרק לובסטר קרמי
עם שרימפס ועיטורי עשבי תיבול
מנת דג:
שרימפס צלוי עם שום
ריזוטו ארוגולה/רוקט
ירקות מטוגנים
מנת בשר:
צלעות בשר בקר מטוגנות
רוטב יין אדום ,קומפוט עגבניות
לפת מזוגגת בדבש
פירה עם גרגירי חרדל

צמחוני:
פסטה פארפה
עלי רוקט  Iצנוברים קלויים
רוטב עגבניות  Iחציל בגריל

בחירה קלאסית:
פילה סלמון מטוגן
חמאת עשבי תיבול
צ'יפס
ירקות היום

קינוחים:
 2סוגי עוגות
טירמיסו תות
מוס שוקולד
ג'לי אננס
מגש פירות
מגש מלון
מגש גבינה
"פאראד באקד אלסקה" בסלון בקבינה

