
מתחם לאוכל מוכן מבית האחוזה

מחירכמות
האוכל מגיע באריזה של 1 ליטרמבחר מנות עוף:

155 ₪בין 10 ל-15 יח'פרגיות בגריל
155 ₪בין 10 ל-15 יח'פרגיות בגריל ברכז רימונים

155 ₪בין 10 ל-15 יח'פרגיות בגריל בצ׳ילי והדרים
155 ₪בין 10 ל-15 יח'פרגיות בגריל בעשבי תיבול 

155 ₪בין 7 ל-9 יח’פרגיות במילוי פיסטוק שמי וקשיו
155 ₪בין 12 ל-16 יח'קבב פרגית ופיסטוק

155 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק”גשווארמה פרגית
145 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק”גמעורב ירושלמי

125 ₪בין 0.8 ל-1 ק"גכבד עוף ברוטב יין ובצל
115 ₪בין 8 ל-12 יח' קציצות עוף וכרובית, אפונה עדינה ועלי מנגולד

105 ₪בין 0.8 ל-1 ק"ג נתחי עוף מוקפצים בנוסח סיני
85 ₪בין 0.7 ל-0.9 ק"גנודלס עוף וירקות

75 ₪בין 10 ל-15 יח'קציצות עוף "עירקיות"
65 ₪בין 5 ל-7 יח' סטייק עוף בגריל

65 ₪בין 3 ל-4 יח'שניצל בציפוי פירורי לחם
65 ₪בין 10 ל-15 יח'שניצלונים

65 ₪בין 10 ל-15 יח'שניצלונים מקסיקני 
65 ₪בין 4 ל-6 יח'שוקיים וירכיים צלויים

65 ₪בין 4 ל-6 יח'שוקיים וירכיים ברכז רימונים
32 1₪ יח'עוף טנזיה בפירות יבשים

29 1₪ יח'כרעיים עוף צלויים
52 ₪מיכל 500 מ"לכבד קצוץ מזרחי / מסורתי

האוכל מגיע באריזה של 1 ליטרמבחר בשרים:
52 1₪ יח'סטייק אנטריקוט ארגנטינאי מיושן

42 1₪ יח'פילה בקר ברוטב פטריות שי מאג'י
155 ₪בין 5 ל-9 יח'צלי בקר ברוטב פטריות

155 ₪בין 10 ל-15 יח'לשון בציר בקר וירקות שורש
175 ₪בין 0.8 ל-1 ק"גקדרת בקר ופטריות מושחמות

175 ₪בין 0.8 ל-1 ק"גרצועות בקר בנוסח סצ'ואן 
175 ₪בין 0.8 ל-1 ק"גנתחי אסאדו גריל בציר בקר

105 ₪בין 10 ל-15 יח'נקניקיות צ'וריסוס עגל  
105 ₪בין 4 ל-6 יח'המבורגר גורמה 
105 ₪בין 15 ל-20 יח'קבב ביתי 
105 ₪בין 10 ל-15 יח'קבב יווני "סופלאקי" 
105 ₪בין 15 ל-20 יח'קבב במילוי טחינה  

85 ₪בין 5 ל-7 יח'קציצות אבו-חצירא 
95 ₪בין 13 ל-16 יח'קציצות בשר עם אפונה עדינה

95 ₪בין 13 ל-16 יח'קציצות בשר ברוטב עגבניות
75 ₪בין 6 ל-9 יח' מוסקה ברוטב עגבניות

75 ₪בין 6 ל-9 יח'ארטישוק ממולא ברוטב סלרי ולימון
75 ₪בין 0.8 ל-1 ק"ג חמין מסורתי 
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מחירכמות
האוכל מגיע באריזה של 1 ליטרמבחר מרקי קובה:

59 8₪ יח'קובה חמוסטה ברוטב חמצמץ
59 4₪ יח' קובה אורפלי )חמו(

59 8₪ יח'קובה סלק
59 8₪ יח'קובה צמחוני ברוטב סלרי

האוכל מגיע באריזה של 1 ליטרמבחר ממולאים / מטוגנים:
95 ₪בין 3 ל-6 יח'פלפל ממולא באורז וצימוקי אוכמניות

75 ₪בין 25 ל-30 יח' עלי גפן ממולאים באורז ועגבניות
75 ₪בין 15 ל-20 יח'כרוב / בצל ממולא באורז ועגבניות

75 ₪בין 7 ל-12 יח'קישואים ממולאים ברוטב עגבניות ונענע
52 ₪בין 18 ל-23 יח'קובה נבלוסיה במילוי בשר / פטריות
52 ₪בין 10 ל-15 יח'לביבות תפו"א במילוי בשר / פטריות

52 ₪בין 20 ל-25 יח' סיגר מרוקאי במילוי בשר / תפו"א
52 ₪בין 10 ל-15 יח'סיגר פילו במילוי בשר בציפוי פנקו

52 ₪בין 10 ל-15 יח'סיגר במילוי בשר סיסקא
52 ₪בין 25 ל-30 יח' שישברק בשר

52 ₪בין 15 ל-20 יח'כרובית בציפוי פריך
52 ₪בין 15 ל-20 יח'ברוקולי בציפוי פריך

52 ₪בין 15 ל-20 יח'קציצות כרישה )פרסה(
52 ₪בין 10 ל-15 יח'לביבות ירק )לטקס(

52 ₪בין 25 ל-30 יח'לביבות תפו"א במילוי תירס
52 ₪בין 8 ל-12 יח'אגרול סיני במילוי ירקות 

52 ₪בין 10 ל-15 יח'פסטל במילוי תפו"א
52 ₪בין 0.3 ל-0.5 ק״גטבעות בצל 

*עד 3 מוצרים בקופסה בעלי מחיר זהה ניתן לערבב

האוכל מגיע באריזה של 1 ליטרמבחר מאפים:
49 ₪בין 4 ל-6 יח'רולדה פילאס במילוי בשר עגל

49 ₪בין 2 ל-3 יח'מאפה מבצק עלים במילוי חזה עוף ופטריות
49 ₪בין 10 ל-15 יח'עראייס בשר

49 ₪בין 4 ל-6 יח'טורטיה במילוי בשר / עוף / ירקות

האוכל מגיע באריזה של 1 ליטרמבחר דגים:
42 1₪ יח'פילה סלמון בנוסח מרוקאי
42 1₪ יח'פילה סלמון בנוסח אסיאתי

42 1₪ יח'פילה סלמון בשום, שמן זית וחרדל דיז'ון 
42 1₪ יח'פילה סלמון בעשבי תיבול 

65 1₪ יח'דניס שלם בגריל בעשבי תיבול
32 1₪ יח'פילה מושט / בורי בעשבי תיבול 

32 1₪ יח'פילה מושט / בורי בנוסח מרוקאי
105 ₪בין 3 ל-5 יח' דג נסיכה בנוסח מרוקאי

105 ₪בין 8 ל-12 יח'קבב דגים "חריימה"
105 ₪בין 6 ל-8 יח'גפילטעפיש 

אוכל מוכן - תפריט משלוחים רק לחמם ולהגיש



מבחר סלטים:
גביע

270 מ"ל
גביע

500 מ"ל
40 30₪ ₪סלט כוסברה בתוספת חמוציות ושקדים קלויים

40 30₪ ₪סלט אבוקדו 
40 30₪ ₪סלט טונה במיונז

30 20₪ ₪סלט בטטה בצ’ילי ושקדים
30 20₪ ₪סלט עדשי פנינה שחורות  

30 20₪ ₪סלט וולדרוף
30 20₪ ₪סלט גמבה בשמן זית, שום ולימון

30 20₪ ₪סלט קינואה בתוספת חמוציות 
30 20₪ ₪סלט טבולה מקינואה אדומה 

30 20₪ ₪גרגירי חומוס בשום, שמן זית ועשבי תיבול
30 20₪ ₪חומוס ביתי

30 20₪ ₪טחינה ביתית 
30 20₪ ₪טחינה ירוקה

30 20₪ ₪חצילים כתושים עם טחינה
30 20₪ ₪חצילים כתושים עם ירקות 

30 20₪ ₪חצילים כתושים עם מיונז
30 20₪ ₪חציל אסיאתי ברוטב פיקנטי

30 20₪ ₪סלט טורקי
30 20₪ ₪סלט מטבוחה

30 20₪ ₪סחוג מרוקאי )חריף(
30 20₪ ₪סחוג של אסתר )חריפות מעודנת(

30 20₪ ₪סלט אריסה
30 20₪ ₪מתבל לימון כבוש

30 20₪ ₪עמבה
30 20₪ ₪סלט תפוחי אדמה וביצים במיונז
30 20₪ ₪סלט ביצים במיונז וחרדל דיז’ון 

30 20₪ ₪סלט קולסלאו - כרוב וגזר במיונז
30 20₪ ₪כרוב סגול במיונז וחרדל דיז’ון

30 20₪ ₪גזר מבושל בנוסח מרוקאי
30 20₪ ₪גזר מגורד בתוספת חמוציות

30 20₪ ₪ גזר מגורד בכוסברה ולימון 
30 20₪ ₪כרוב לבן בתחמיץ הבית 

30 20₪ ₪כרוב לבן בתוספת פירות יבשים
30 20₪ ₪כרוב סגול בתוספת פיצוחים

30 20₪ ₪ירקות מעורבים בתחמיץ 
30 20₪ ₪סלט מלפפונים בשמיר ובצל סגול

30 20₪ ₪סלט סלק אדום
30 20₪ ₪פלפל חריף מקולף בשום, לימון ושמן זית

30 20₪ ₪חמוצים עיראקי - טורשי
30 20₪ ₪מלפפון חמוץ ביתי

30 20₪ ₪זיתים סורים מתובלים בשמן זית ולימון
30 20₪ ₪סלט פירות העונה

21.90 ₪מחיר לקופסה חציל בלאדי קלוי על האש  
21.90 ₪מחיר לקופסה מעדן חצילים ברוטב פיקנטי  

מבחר הסלטים משתנה מיום ליום, תפריט מלא רק בימי חמישי ושישי!
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אוכל מוכן - תפריט משלוחים רק לחמם ולהגיש
מחירכמות

האוכל מגיע באריזה של 1 ליטרמבחר ירקות מבושלים: 
105 ₪בין 0.9 ל-1 ק"גפטריות מוקפצות בנוסח אסיאתי

105 ₪בין 0.9 ל-1 ק"גתחתיות ארטישוק ופטריות 
95 ₪בין 0.9 ל-1 ק"גטנזיה - פירות יבשים ואגוזי מלך 
85 ₪בין 0.7 ל-0.8 ק"ג ירקות מנגל בנוסח איטלקי 

85 ₪בין 0.9 ל-1 ק"גירקות מבושלים בנוסח טורקי
85 ₪בין 0.9 ל-1 ק"גזיתים מבושלים בסגנון מרוקאי

85 ₪בין 0.9 ל-1 ק"גגרגירי חומוס "מרקש"
85 ₪בין 0.9 ל-1 ק"גירקות מוקפצים בנוסח סיני

75 ₪בין 0.7 ל-0.8 ק”גברוקולי מאודה בשום, שמן זית ומלח גס
75 ₪בין 0.7 ל-0.8 ק”גכרובית מאודה בשמן זית ועשבי תיבול 

75 ₪בין 0.7 ל-0.8 ק"גשעועית מוקפצת עם עגבניות שרי ושומשום
85 ₪בין 0.9 ל-1 ק"גשעועית ירוקה ברוטב עגבניות

85 ₪בין 0.9 ל-1 ק"גבמיה ברוטב עגבניות
85 ₪בין 0.9 ל-1 ק"גאפונה וגזר ברוטב עגבניות

75 ₪בין 0.7 ל-0.8 ק”ג אפונה וקישואים ברוטב טבעי

האוכל מגיע באריזה של 1 ליטרמבחר תוספות / פחמימות:

42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גאורז לבן 
42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גאורז לבן עם כוסברה, חמוציות ושקדים

42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גאורז עם איטריות "שערייה"
42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גאורז מאלובה עם ירקות

42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גאורז בר וירקות גינה
42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גמג’דרה 

42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גאורז אסיאתי  
42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גאורז פרסי ירוק 
42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גאורז עיראקי אדום 
42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גתבשיל בורגול טורקי 

42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גקוסקוס מרוקאי
42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גמרק לקוסקוס 

42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גנודלס ירקות
42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גפסטה פנה ברוטב עגבניות

42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גפסטה פטוצ’יני בפסטו וריחן
42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גבטטה עם סילאן, שום ודבש

42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גתפו"א בניחוח שום, שמן זית ורוזמרין
42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גתפו”א בניחוח אסיאתי

42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גתפו”א "גורמה"
42 ₪בין 0.6 ל-0.8 ק"גפוטטו צ'יפס
32 ₪בין 0.3 ל-0.5 ק"גצ'יפס הולנדי
32 ₪בין 0.3 ל-0.5 ק"גצ'יפס בטטה

42 ₪בין 5 ל-7 יח’קוגל ירושלמי אמיתי
42 ₪בין 5 ל-7 יח’קוגל תפו”א 

42 1₪ ל’מרק היום )שאל את הנציג( 

שונות:       
39.90 0.75₪ ל’שמן זית כתית מעולה
21.90 1₪ ל’יין תירוש יקבי "כרמל"

8.90 0.33₪ ל’יין תירוש אישי יקבי "כרמל"
12.90 1.5₪ ל’שתייה קלה קוקה קולה / פריגת

29.90 0.470₪ ק”גחלווה אל אמין במבחר טעמים
19.90 0.5₪ ק”גמיקס בקלוואות מרוקאיות

19.90 0.5₪ ק”געוגיות מכונה מתוקות
19.90 0.5₪ ק”געוגיות בייגלה מלוחות

10 5₪ יח’פיתות


