
 
 

 

    2022תפריט ערב פסח    

אתר דרך ההזמנה מקוונת ניתן לבצע , מזלונה מציגה את תפריט ערב פסח
www.mezzaluna.co.il או במעדנייה.  6324433-03, בטלפון 

 אנו נחזור אליכם לאישור ההזמנה. ו
 מספר ההזמנות מוגבל!  –מהרו להזמין   אנא

 , נשמח לייעץ ולעזורבמידה ויש לכם שאלות אנא צרו עמנו קשר
 חג שמח ! 

 
 שם המזמין:__________________ 

 טלפון:______________________ 

תאריך איסוף:________  

 שעה:_________ 

 הערות: _______________________________ 

_____________________________________ 

 מקבל ההזמנה:__________________ 

 וראשונות  מנות פתיחה
  ₪ ליחידה 11 גפילטע 

  ₪ ליחידה 24 גרם  250  –חזרת ביתית  )ט(  

  ידה₪ ל יח39 גרם  350כ  –חרוסת ביתית )ט(  

  מנות  ₪2 ל  29 מרק עוף צח כ ¾ ליטר 

  מנות  ₪2 ל  29 ( ללס  ,ללג, )ט וג'ינג'ר בקרם קוקוסמרק כתום של בטטה 

  למנה ₪   11 יחידות(  3קניידלעך ) 

  ידה₪ ליח 55 כחצי ק"ג  -כבד קצוץ טרי 

  ₪ ליח' 29.90 מלפפון ביתי חמוץ במלח 

  ₪ למנה  35 )צ(   כחצי ק"ג - במיונז תפוחי אדמה -נלסון סלט 

  ₪ למנה  25 צ( )  יחידות 5  -כרובית -קציצות ברוקולי

  ₪ למנה  18   (ללג ללסצ, )  יח' 2  - , עטוף בתפוחי אדמה פטריות קובה של  -בסטיל

  ₪ למנה  18 ( ללג ללס) יח' קובה בשר במעטפת תפו"א לצד טחינה ירוקה 2

 עוף ובשר –מנות עיקריות 
    ₪ למנה 22 גרם(   200)כ  שניצלונים מחזה עוף טרי 

  (ללס) צלויות ברוטב עשבי תיבול של דניאל  - עצם ללאכרעיים עוף 
 גרם(  250)כ 

  ₪ למנה  29

  ₪ למנה  32 גרם( 180)כ  של אנבל  ברוטב קרמל בוטניםחגיגי סטייק פרגית 

  ₪ למנה  24 גרם(  200)כ   ללס קציצות בקר וירק מטוגנות

  ₪ למנה  24 גרם(  200)כ   קציצות בקר רכות ברוטב עגבניות 

  ₪ למנה  49 גרם(  200  –)כ  אדוםירקות שורש ויין  -קדירת בקר 

  מנות  ₪4 ל  280 מנות(  4) ם וטימין, בטטה, בצליירושלמיארטישוק  –אוסובוקו טלה 

 

 ההמלצות שלנו לכמויות בכדי שתדעו
 :כמה להזמין

 (לפי גרם לסועד)

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

 עוף עם עצמות – 300 גרם לסועד 
 דג – 160 גרם לסועד 
 תוספות :ירק – 100 גרם לסועד

 פחמימה – 150 גרם לסועד 

http://www.mezzaluna.co.il/


 
 

 

 מנות דג 
   (ללג )ברוטב צ'ילי מתקתק ולימון כבוש  פילה סלמון חגיגי 

 גרם(   180)כ 
  ₪ למנה 38

  ₪ למנה 32 גרם(  180)כ   תיבולבקראסט פיצוחים ועשבי פילה הייק 

 
 טבעוני  -עיקריות 

מוגש זוקיני, חציל, עגבניות, בצלים ובטטה,   – קדירת עדשים וירקות 
 בתבנית אישית  

  ₪ למנה  27

  ₪ למנה  25 יחי' 5  –קציצות בטטה  
  ₪ למנה  25 יחי' 5  –  קציצות סלק
  ₪ למנה  36 יח'(  8-10)  גר'  400כ   –כרוב ממולא 

  ₪ למנה  36 ( 10-12)   גר' 400כ    – עלי גפן ממולאים

 

 )טבעוני(  תוספות
  גרם  ₪500 ל  27 )ט(  ניוקי תפו"א בשמן זית, פטרוזיליה ושום

  גרם  500 ₪ ל 22 ( ללג ללס  )ט תפוח אדמה ננסי בטימין רוזמרין ושום

  גרם  ₪500 ל  19 ( ללג ללס  ט)אורז בסמטי לבן 

 צהבהב, ערמונים, בצלים ומשמשים אורז בסמטי 
   (ט ללג )

  גרם  ₪500 ל  24

)ללס,    מבחר ירקות צלויים בתנור, טימין שמן זית ושום – אנטיפסטי 
 ללג( 

  גרם  ₪500 ל 35

  גרם  ₪500 ל  35 ()ט ללגבתנור  מזוגגיםכרישה, דלעת, בטטה ובצל  -צלויים בתנור

  גרם  ₪500 ל  32 ( ללג ללס  ט)שקדים ושום  מוקפצת ב שעועית עדינה 

 
  סלטים

  מנות  6  – 4 ₪ ל 75 ( ללג )ט ואגסים בויניגרט בזיליקוםפקאנים  - סלט עלי סלנובה

שעועית ירוקה, ארטישוקים, חומוס ועגבניות שרי    –בריא סלט 
 ( ללג ) בבלסמי ושמן זית

  ם גר  500 ₪ ל 38

, קשיו, חמוציות וצימוקים בויניגרט איולי כרוביתוברוקולי פרחי סלט 
 ( ללג) שום

  גרם  ₪500 ל  38

עשבי תיבול, שקדים וגרעיני דלעת בלימון  –סלט פלאפי קינואה 
 ושמנ"ז )ללג, ללס( 

  גרם  ₪500 ל 34

רוקט, בטטה וכרוב סגול בויניגרט לימון כבוש   – סלט עדשים שחורות 
 )ללג, ללס( 

  גרם  ₪500 ל 32

  גרם  ₪500 ל 19 ללג )ט(  סלט גזר במיץ תפוזים

,  הבית קוביות סלק מבושל, בתחמיץ –סלט הסלק של אנבל  
 ללג )ט(  פטרוזיליה ובצל סגול

  גרם  ₪500 ל  28

  גרם  ₪500 ל  42 ( ללג )צ תפוחי עץ, אננס סלרי ואגוזי מלך ברוטב מיונז-וולדורף 

  גרם  ₪250 ל  19 רצועות פלפל בתחמיץ 

 

 



 
 

 

 

 קינוחים

 פסח  לא קמח לתפריט קינוחים ל

  ₪ לעוגת פס  52 אוכמניות לימון בחושה 

  ₪ לעוגת פס  52 עשירה בחושה שוקולד 

  ₪ לעוגת פס  52 פרווה  בחושה גזר 

  ₪ לעוגת פס  52 ( טבעונית) שוקולד תפוז בחושה 

  ₪ לעוגת פס  52 שוקולד פרסבורגר 

  ₪ לעוגת פס  52 שוקולד לבן ופירות יער פרסבורגר 

בצק פריך במילוי תפוחים, צימוקים   - פאי תפוחים חלבי 
 שטרויזל פרוסות תפוח עץ ווקינמון בעיטור 

 ₪ לעוגת פס  72
 

בצק פריך ממולא קרם לימון ומרנג   – חלבי פאי לימון  
 מושחם 

 ₪ לעוגת פס   72
 

 קלאסי  בציפוי קרם גבינה -גבינה אפויה 
  פס חלבי  -₪   72

  " ₪26 לעגולה קוטר  198

שכבות מוס שוקולד מריר,    –חלביתטריו שוקולד חגיגית 
 משובח  חלב ולבן 

  ₪ לעוגת פס   72

  " 26 קוטר   ₪ לעגולה 198

  ₪ לעוגת פס   72 מוס שכבות ריבת חלב ושוקולד חלב  – ג'ולייט 

  " 26 קוטר   ₪ לעגולה 198

 

 פרווה/ טבעוני 
שקדים  פיסטוק    בחושה–(  טבעוני )פיסטוק    פטל אנשים(  6למיכל )מתאים ל ₪   58  מוס  עם 

 בציפוי שטרוייזל פיסטוק 

מרנג    )רושר –נגה   אנשים(  ₪6 למיכל )מתאים ל  58  על תחתית  אגוזים  שוקולד  מוס  פרווה( 
 אגוזי לוז מצופה ומרוססת שוקולד 

שוקולד  מוס   אנשים(  ₪6 למיכל )מתאים ל  58  בראוניז טבעונית    – )טבעוני(  בראוניז  תחתית 
 עם מוס שוקולד עשיר 

 

 עוגיות
עוגיות מרנג שקדים  של  מיקס   –מקרונים חלבי/ פרווה 

שוקולד עשיר/ קרם וניל/ קרם פטל/ קרם  במגוון טעמים:  
 וקרם תפוז  פיסטוק

גרם   250מארז של ₪ ל  58
 ( מעורב)

 

  ₪ למארז 36 , ומיני פאדג'יות צ'אנק שוקולדאלפחורס, סנדוויץ' ריבה, 
  ₪ למארז 38 בוטנים, שוקולד צ'יפס וקוקוס  – טבעוניות 

 
 ש"ח 30 -ביח'  5 –מומלץ  – לחמניות ללא גלוטן 

 

 

  



 
 

 

 מבחר יינות כשל"פ

 

 

 קסטל 

   ₪  140 פטיט )כשל"פ( 

   ₪  82 לביא לבן )כשל"פ( 

   ₪  82 לביא אדום )כשל"פ( 

 מומלץ -  לה ז'מלס

 מאלבק 

בקבוקים ב   2
110  ₪ 

  

   קברנה 

   פינו גריז' 

   שרדונה 

   רוזה

 120  ב 2  ₪  65 מלבאק )כשל"פ( 

   120  ב 2  ₪  65 קברנה )כשל"פ( 

 דרך ארץ 

 קברנה 

בקבוקים ב   3
100  ₪ 

  

   שירז 

   מרלו 

   גוורצטרמינר 


