
 
 

 

 ערב ראש השנה תפריט 

 01/09/21 רביעי ה עד ליום  הזמנות מתקבלותלהזמנות.  ראש השנה מזלונה מציגה את תפריט 

אנו . info@mezzaluna.co.ilאו למייל  077-5558260לפקס  ושלחו את הזמנתכם  תפריטאנא סמנו ב
. 03-6324433במידה ויש לכם שאלות אנא צרו עמנו קשר לטלפון נחזור אליכם לאישור ההזמנה.  

 ושנה טובה!  חג שמח 
  

 שם המזמין:__________________ 

 טלפון:______________________ 

תאריך איסוף:________   

 שעה:_________ 

 הערות: _______________________________ 

 _____________________________________ 

 מקבל ההזמנה:__________________ 

 מנות פתיחה 
  ₪ ליחידה  9 )ללג( גפילטע  

  ₪   21 גרם  250  –)ט(  חזרת ביתית  

גזר ודלעת במרק קרמי עשיר )ט( בטטה  –מרק כתום  
 כ ¾ ליטר 

  מנות  ₪2 ל    26

  מנות  ₪2 ל    26 מרק עוף צח כ ¾ ליטר

  יח'(  ₪5 למנה )  11       עגלקרפלך 

  יח'(  ₪4 למנה )  13 )צ( צל מטוגן בקרפלך תפו"א מסורתי עם 

  ₪    49.5 כבד קצוץ טרי )כחצי ק"ג( 

  ₪    32 סלט תפוחי אדמה )כחצי ק"ג(

  ₪ ליח'   18 סיגר אפוי של פילו במילוי פרגית ופירות יבשים 

 כבוש לצד איולי חזרת   קורנביף הבית
 אנשים(   2)מתאים ל 

  ₪ למנה   26

 
 מנת דג  

  ₪ למנה   34    בסויה, סילאן וג'ינג'רפילה סלמון חגיגי 

 
 טבעוני -עיקריות 

עוגת בורגול, עדשים, בצל מקורמל, עגבניות צלויות, 
 קוביות חציל ופלפלים )מוגש עם רוטב טחינה( 

  ₪ למנה   18

  ₪ למנה  20 יחידות( 5קציצות עדשים וירקות )
  ₪ למנה  20 יחידות( 5קציצות ברוקולי וכרובית )

  עלי גפן ממולאים באורז ועשבי תיבול
 גרם( 400)כ 

  ₪ למנה   36

 כרוב ממולא באורז עשבי תיבול
 גרם( 400)כ 

  ₪ למנה   36

 :ןלהזמי כמה שתדעו בכדי לכמויות שלנו ההמלצות
 )לפי גרם לסועד(

 לסועד גרם 150 – סלט/ראשונה
 לסועד גרם 200 – עוף/בשר :עיקרית

 לסועד גרם 300 – עצמות עם עוף 
 לסועד גרם 160 – דג 

 לסועד גרם 100 – ירק: תוספות
 לסועד גרם 150 – פחמימה 



 
 

 

 
 
 

 ובשר  עוף – מנות עיקריות 
שוקיים וירכיים בתנור, הרבה   –הכרעיים  של דני 

 עשבי תיבול, בצל סגול צלוי ותבליני הבית
  ₪ למנה   29

  ₪ למנה   28 סטייק פרגית עסיסי בקרמל רימונים

  ₪ למנה   24 קנטאקי בסגנון פילה עוף 

  ₪ למנה   21 קציצות בקר רכות ברוטב עגבניות 

  ₪ למנה   46 צלי כתף חגיגי ברוטב פטריות וערמונים 

 אוסובוקו טלה מתפרק ביין אדום וירקות שורש  
 ( אנשים  4מתאים ל )

260   ₪  

מאפה בשר משפחתי מוגש עם סלסלת עגבניות  
 פיקנטית 

 אנשים(   4)מתאים ל 

  ₪ ליח'   79

 
 )כל התוספות טבעוניות, ללא סוכר וללא קמח(  תוספות

  גרם  ₪500 ל    19.5 תפו"א ננסי בטימין, שום ורוזמרין )ט( 
  גרם   ₪500 ל    29.5 סירות בטטה בתנור )ט(

  גרם  ₪500 ל    19.5 אורז בסמטי לבן )ט(
אורז בסמטי עשבי תיבול שקדים ובצל מקורמל  

 בעיטור גרגירי רימון )ט( 
  גרם  ₪500 ל    22

  גרם  ₪500 ל    32 אנטיפסטי ירקות בתנור עם שמן זית )ט( 
מוקפצים שעועית ירוקה, ברוקולי ואפונה עדינה 

 בשום ושמן זית )ט( 
  גרם  ₪500 ל    32.5

 
 סלטים 

רימון ופקאן  , רוקט סלק, תפוחים,רענן חסה סלט
 סיני בויניגרט בזיליקום)ט( )ללג( 

  גרם  500ל  ₪   36.5

חומוס, ארטישוק, עגבניות שרי  גרגרי –בריא סלט 
 צלויות ושעועית בלימון שום ושמן זית. )ט( )ללג(

  גרם  ₪500 ל    27.5

רימונים, בטטה ובצל ירוק  –  סלט גריסי פנינה
 בויניגרט בלסמי )צ( 

  גרם  ₪500 ל    27.5

, עשבי תיבול, שקדים וגרעיני   פלאפי קינואהסלט 
 דלעת בלימון ושמן זית)ללג( )ללס( 

  גרם  ₪500 ל    34

  גרם  ₪500 ל    19.5 צימוקים ומיץ תפוזים )ט(  -סלט גזר חי מסורתי  

  גרם  ₪500 ל    24  (ללג)סלט סלק בתחמיץ )ט( 

תפוחי עץ, אננס סלרי ואגוזי מלך -וולדורף )צ( 
 ברוטב מיונז

 גרם  ₪500 ל    42
 

  גרם  ₪500 ל    32 סלט תפו"א במיונז –נלסון 

  גרם  ₪500 ל    31 סלט בורגול דק ועשבי תיבול, חמצמץ.  –טאבולה 

 

  



 
 

 

 קינוחים 

דבש בתבנית אינגליש עוגת  - עוגת דבש קלאסית
 קייק מעוטרת בשקדים פרוסים 

44    ₪  

עוגת דבש בתבנית אינגליש  - אגוזי מלךעוגת דבש 
 עם אגוזי מלךקייק 

44    ₪  

עוגת דבש בתבנית   - עם שוקולד בלגיעוגת דבש 
 עם שוקולד אינגליש קייק 

44    ₪  

עוגת דבש בתבנית מיני מאפינס   –  מיני מאפינס דבש
 יחידות(  16גרם )כ  250

36    ₪  

שושני בצק בריוש במילוי תפוחי   –שושנים נורמנדי  
 ס"מ( 15*  15עץ מקורמלים וצימוקים )

54   ₪ 
 

 

בצק פילו במילוי תפוחים   - פס שטרודל תפוחים
 מקורמלים עם צימוקים וקינמון 

68   ₪ 
 

 

בצק פריך במילוי תפוחי עץ   –  חלבי פספאי תפוח עץ  
                מקורמלים בקינמון וצימוקים

68    ₪  

בצק פריך במילוי   -' 22קוטר  עגולה  פאי תפוח עץ
                תפוחי עץ מקורמלים בקינמון וצימוקים

150   ₪  

  ₪    68 קלאסי צרפתי  –פס פאי מרנג לימון  

שכבות של מוס קסיס פטל   –   -פס טריו פירות יער
 ווניל 

 )ללא קמח(

68    ₪  

שכבות של מוס שוקולד מריר,  –שוקולד פס טריו  
 )ללא קמח(  חלב ולבן

68    ₪  

שכבות של מוס שוקולד מריר,  – עגולה טריו שוקולד
 )ללא קמח(  "26חלב ולבן עגולה קוטר 

180   ₪  

ללא קמח,  עוגת שוקולד עשירה  –פס אינגליש פאדג'  
 ציפוי גנאש שוקולד בלגי ובראס לוז ב

48    ₪  

עוגת שכבות שוקולד ומוס וניל  –  מוס שוקולד בלגי
 ' 26מצופה בשוקולד מריר. עגולה קוטר 

180   ₪  

 

צמת בצק שמרים במילוי קרם  –  שוקולדקרנץ' 
 שוקולד 

44    ₪  

צמת בצק שמרים במילוי תערובת   - אגוזיםקרנץ' 
 אגוזים ומייפל

44   ₪  

  ₪   44 צמת בצק שמרים במילוי פרג - פרגקרנץ' 

צמת בצק שמרים במילוי חלבה   - חלבהקרנץ' 
 ופיסטוקים

44   ₪  

 פרווה  /קינוחים טבעוני 

  ₪   48 פס  -סילאן תפוחים ראש השנה 

  ₪    68 פס -שטרודל תפוחים 

  ₪   68 פס – מוס שוקולד בראוניז 



 
 

 

 חלות 

  ₪    22 חלה עגולה עם תפוחים וצימוקים

  ₪   22 דגנים 5חלה עגולה קרסט 

 חלה מקמח מלא עם שיבולת ופשתן  
 

22   ₪  

  ₪   18 חלה מתוקה 

 

 

 מבחר יינות לשולחן החג 

 כשר  -יינות דרך ארץ 
 אדום לבן רוזה 

   ₪   100  ב 3 לבקבוק שח  36

 צרפת כשר  –ג'מלס יקב לה 
 אדום/ לבן/ רוזה 

 ₪    120ב   2 לבקבוק ₪   65
 

 לה ביא קסטל –יקב קסטל 
 אדום/ לבן

  לבקבוק ₪   89

 ₪     260  ב 2 לבקבוק₪  140 פטיט קסטל 

 

 


