
פסח "בביס - בכיכר"

אוכל מוכן לליל הסדר

תפריט כשר לפסח
בהזמנה מראש

050-3483496



בפינת העוף:

כרעיים במגוון סוגים 5.5 ש"ח
 

כבד עוף ברוטב יין 5.9 ש"ח
 

מוקפץ חזה עוף 6.9 ש"ח
 

קציצות עוף 6.5 ש"ח
 

המחיר ל - 100 גרם



תפו"א אפויים:

גולש תפו"א ברוטב
דואט בטטה/אפויים

אנה
נוסח האופה

פריזיאן עם קליפה פרוס 
עם עגבניות ובצל

 
המחיר ל 100 גרם - 4.2 ש"ח



על האש:
פרגית 11 ש"ח ל 100 גרם

בקר:
צלי בקר מס'  5 - 14.9 ש"ח

בשר ראש - 13.9 ש"ח
אסאדו - 12.9 ש"ח

קציצות בקר -6.9 ש"ח
לשון - 14.9 ש"ח
מח - 22.9 ש"ח

שוק טלה - 19.9 ש"ח
 



שוק אווז - 12.9 ש"ח
ספייריבס כבש - 18.9 ש"ח

זנב עגל - 17.9 ש"ח
ספיישל צאוור כבש 

עם ראשים של סלרי - 19.9 ש"ח
חמין בשר  -11 ש"ח

 
המחיר ל 100 גרם



בפינת הדגים:
לברק- 11.9 ש"ח

סלומון נורבגי - 12.9 ש"ח
סטייק סלמון - 11.9 ש"ח
פילה מושט - 9.9 ש"ח
דג נסיכה - 11.9 ש"ח
דג טונה - 10.9 ש"ח

קציצות דגים - 9.5 ש"ח
ביצי דגים - 13.9 ש"ח

ברבוניות בציפוי קמח מצה - 13.9 ש"ח
דג מרלוזה בציפוי קמח מצה - 9.9 ש"ח

המחיר ל 100 גרם

דג דניס - 78 ש"ח ליחידה



ממולאים:
פלפל ממולא - 6.9 ש"ח

 
כוב ממולא - 6.9 ש"ח

מוסקה - 6.9 ש"ח
מפרום - 6.9 ש"ח

פרגית ממולאת - 11.9
פלפל ממולא צמחוני - 5.9 ש"ח
כרוב ממולא צמחוני - 5.9 ש"ח

 
המחיר ל 100 גרם



תוספות:
אורז לבנוני 

אורז לבן
אורז מתוק
אורז השף

 
ל100 גרם - 4.2



בפינת המטוגנים:
קציצות טוניסאיות - 7.5 ש"ח
שניצל מקמח מצה - 7.5 ש"ח

שניצלונים מקמח מצה - 7.5 ש"ח
ערוק - 7.5 ש"ח

פשטידה - 4.5 ש"ח
קובה בשר - 11 ש"ח
המחיר ל 100 גרם

פינה של פסח:
חזרת

חרוסת



בפינת הירקנית:
ארטישוק פטריות - 6.9 ש"ח
זיתים מבושלים - 6.9 ש"ח

אפונה וסלרי - 3.9 ש"ח
אנטיפסטי - 6.9 ש"ח

שעועית ירוקה שלמה - 4.5 ש"ח
שעועית ירוקה ברוטב - 4.5 ש"ח

כרובית אפויה - 7.9 ש"ח
חומוס מבושל - 4.9 ש"ח
שעועית לבנה - 4.9 ש"ח

טנזיה - 6.9 ש"ח
פול - 4.9 ש"ח

המחיר ל 100 גרם



בפינת הסלטים:
פלפל חריף - 6.49 ש"ח

פלפל מתוק קלוי - 6.49 ש"ח
חציל מרוקאי - 5.5 ש"ח
חציל זעלוק - 5.5 ש"ח
חציל במיונז - 5.5 ש"ח
חציל פסטו - 5.5 ש"ח

חציל בטחינה - 5.9 ש"ח
חציל השף - 5.5 ש"ח
סלט ירוק - 9.5 ש"ח

חמוצי הבית - 4.9 ש"ח
סלק אדום - 5.5



בפינת הסלטים:
גזר מזרחי - 5.5 ש"ח
גזר פיקנטי- 5.5 ש"ח

זיתים מתובלים - 5.9 ש"ח
מטבוחה- 5.9 ש"ח

קישואים לבנוני- 5.5 ש"ח
כרוב סגול במיונז- 4.9 ש"ח

סלק עלים- 8.5 ש"ח
פטריות טריות מוקפצות - 7.5 ש"ח

סלט בטטה-8.5 ש"ח
כבד קצוץ - 7.5 ש"ח

עדשים שחורות - 4.9



בפינת הסלטים:
שרי עם פסטו- 4.9 ש"ח

אבוקדו- 9 ש"ח
סלט ביצים - 9 ש"ח

סלט טורכי- 4.9 ש"ח
סלט רוסי- 5.9 ש"ח
המחיר ל 100 גרם

לחמים:
מגוון לחמים כשרים לפסח

עוגות:
מגוון עוגות ועוגיות כשרות לפסח


