תפריט  – DELIראש השנה
מגוון מנות לחג מהמטבח של טעם וצבע  ,DELIעשויות מחומרי הגלם
האיכותיים ביותר וכמיטב המסורת הביתית
ברכות לחג  -השולחן של כל העדות
דלעת חגיגית לברכות חצי דלעת ענק צלויה ומזוגגת ,עם סילאן ,קינמון וכוכב אניס-
 500גרם ₪ 44
קציצות פרסה מהמטבח הבולגרי 6 -י"ח ₪ 54
צימעס גזרים ,צימוקים ושזיפים ,מבושלים בסוכר חום וסילאן 500 -גרם ₪ 38
דבש פרחי אקליפטוס ₪ 16 -צנצנת של  250גרם
מנות ראשונות
כבד קצוץ עם בצל מטוגן 250 -גרם ₪ 28
גפילטע פיש בציר דגים וקישוט פרוסות גזר ,בליווי חזרת-סלק מהמטבח שלנו  6י"ח
₪ 65
קרפלעך ביתי במילוי בשר עם בצל מטוגן 500 -גרם ₪ 35
קרפלעך ביתי במילוי תפוחי אדמה עם בצל מטוגן –  500גרם ₪ 30
חלת בשר מאפה מבצק עלים במילוי בשר טחון ובצלים –  ₪ 60ליחידה
כנאפה בשר אטרית קדאיף במילוי בשר טחון ,עם תערובת תבלינים ארומטית
(קוטר  26ס"מ) –  ₪ 65ליחידה
סלטים
מינימום הזמנה  250גרם
סלט ארטישוק ראשי ארטישוק קונפי ,זיתי קלמטה ,עגבניות מיובשות ועשבי תבלין-
 ₪ 21ל  250גרם
סלט סלק קוביות סלק צלוי עם תפוחים ורכז רימונים ₪ 13.75 -ל  250גרם
סלט גזר ז'וליינים של גזר ,פקאנים מסוכרים ,עשבי תבלין טריים ורוטב הדרים13.75.
 ₪ל  250גרם
פלפלים חריפים קלויים בתחמיץ עם שמן זית ושום טרי –  ₪ 12ל  250גרם

חציל בטחינה חציל שרוף על גחלים עם טחינה לבנה ₪ 13.75 -ל  250גרם
מטבוחה עגבניות ,פלפלים ושום בבישול ארוך ₪ 13.75 -ל  250גרם
סלט גינה טבעות סלרי ,גזר ,קולורבי וגרגירי רימון ,בלימון ושמן זית –  ₪ 13.75ל 250
גרם
סלט תפוחי אדמה עם בצל מטוגן ,חרדל ,מיונז ,צלפים וקורנישונים  ₪ 13.75ל 250
גרם
דגים
חריימה סטייל פילה דניס ברוטב פלפלים טריים ומיובשים ,שום ,כוסברה ופפריקה4 -
י"ח ₪ 165
פילה סלמון עשוי במשרה מיסו ומירין ,עם ירקות שורש 4 -י"ח ₪ 135
פילה מוסר ים אפוי עם עשבי תיבול ,גרידת לימון וקונפי עגבניות שרי –  4י"ח ₪ 165
מנות עיקריות
שורט ריבס על העצם שדירת צלעות בקר ברוטב יין אדום וציר בקר ,עם בצלצלי
שאלוט ופטריות –  ₪ 175לקילו נמכר ביחידה במשקל של  1.8ק"ג
צלי כתף מסורתי נתח בקר בבישול ארוך ,בציר בקר וירקות שורש 5.מנות ₪ 125
שוקי אווז צלויים בקרמל עם תמרים לחים ,גזרים ומקלות קינמון  4.מנות ₪ 195
בייבי ריבס ברוטב מתקתק של יין מצומצם ושזיפים  500.גרם ₪ 75
שוק טלה על העצם בבישול ארוך עם יין לבן וירקות שורש(מפורק מהעצם) ₪ 260
נמכר ביחידה במשקל  2ק"ג
טנזיה פרגית תבשיל פרגית מתקתק עם פירות יבשים ושקדים 5 .מנות ₪ 110
פרגית צלויה בדבש תמרים ,תימין ושום  5 .מנות ₪ 98
כרעי עוף בצלייה איטית וארוכה עם משרה פפריקה ותבלינים 4 -מנות ₪ 79
טבעוני
קציצות עדשים ברוטב ירוקים של מנגולד ,כרישה וקישואים –  500גרם ₪ 34
מחבת ממולאים סלק ,קישואים ,כרוב ,בצל ופלפלים ,במילוי אורז ועשבי תיבול ,סילאן
ונענע מיובשת  ₪ 110למחבת
מאפה פילו במילוי פטריות טריות שמפיניון ופורטובלו ,עם בצלים (קוטר  26ס"מ) – 45
 ₪ליחידה

ליד העיקריות
מינימום הזמנה  500גרם
אושפלו אורז בוכרי בבישול ארוך ,עם בשר בקר ,חומוס ,גזר ,בצל וכמון –  500גרם 38
₪
אורז בסמטי קלאסי –  500גרם ₪ 21
טנזיה תבשיל פירות יבשים ובצל ,ביין אדום ודבש מתובל  500גרם ₪ 31
אורז בר וירקות שורש אורז לבן ואורז בר עם בצל ,גזר ופטריות ,שבושלו בציר ירקות
 500גרם ₪ 25
תפוחי אדמה אפויים עם עשבי תבלין ,שום קונפי ושמן זית  500גרם ₪ 25
קוביות תפוחי אדמה ובצלי שאלוט אפויות בקרמל סילאן 500 -גרם ₪ 28
קדרה של ירקות צבעוניים צלויים גזר ,בטטה ,בצל סגול ופלפלי טינקרבל ,עם רוזמרין
ושמן זית 500 -.גרם ₪ 34
קדירה של ירקות ירוקים צלויים זוקיני ,ברוקולי ,ארטישוק ושעועית ירוקה ,עם
גרידת לימון ושמן זית 500 .גרם ₪ 34
קינוחים
עוגת דבש ביתית –  ₪ 35ליחידה
עוגת קראנץ שוקולד ₪ 35 -ליחידה
פאי תפוחים קוטר  23ס"מ – ₪ 65
פאי אגוזים וטופי קוטר  23ס"מ ₪ 67
כנאפה טבעונית אטריות קדאיף עם גבינה טבעונית עשויה קשיו קוטר  23ס"מ ₪ 45

