אקסטרה 2

צרו קשר להצעת מחיר

המחיר לא כולל שירות || התשלום במזומן /כרטיס אשראי

על השולחן

מנות למרכז השולחן

• מבחר סלטים )כ 20 -סוגים( כולל חומוס -חופשי +
לאפות חמות מהטאבון -חופשי
• צ'יפס חופשי  +תוספת :אורז
• קנקני מים ,תפוזים ולימונדה חופשי
• בקבוקי שתיה גדולים קוקה קולה וזירו חופשי

• סלט ירקות ישראלי קצוץ בתיבול שמן זית
• כנפיים מטוגנות ברוטב צ'ילי
• פלטות בצל +עגבנייה +חצילים בשומשום
• חציל בגריל עם טחינה

עיקרית לבחירה בהגשה אישית
 2שיפודים לבחירה
☐ שיפוד פרגית

או

מנה בשרית

או

☐ המבורגר האחוזה
☐שניצל האחוזה
☐ פרייד רייס עם ירקות מוקפצים
☐ צלחת שווארמה -במידה ונשאר
☐ שווארמה צמחונית
☐ חזה עוף בגריל
☐ כנפיים ברוטב צ'ילי
☐ טריו בורגרים צמחוני
☐ סטייק פרגית
☐ מעורב האחוזה
☐ מוקפץ תאילנדי עוף/בקר
☐ פרייד רייס עם נתחי עוף/בקר
☐ סטייק אנטריקוט  250גר'
☐ דג מושט מטוגן
☐ דג מושט בגריל
☐ פילה דניס בגריל
☐ דניס שלם בגריל
סרקו את הקוד וצפו בהסבר
☐ דג סלמון בגריל
 200גר'

☐ שיפוד קבב

☐ שיפוד כבד עוף
☐ שיפוד כנפיים

☐ שיפוד שישליק הודו
☐ שיפוד אנטריקוט
☐ שיפוד ביצי הודו

☐ שיפוד שקדי עגל
☐ שיפוד כבש

☐ שיפוד מולארד

מנה צמחונית

☐ נודלס מוקפץ עם ירקות טריים

כשרות

אפשרות לכוס בירה ₪ 26 -
אפשרות לקנקן בירה –  1ליטר₪ 55 -
בירה חופשי ₪ 35 -לסועד

שתיה חמה
☐ תה לבחירה
☐ קפה

קינוח אישי לבחירה
☐ מלבי
☐ גלידה

פלטות קינוחים בתוספת  ₪ 10לסועד

בהזמנה מראש
☐ פלטת קינוחי שף אישיים

רוב כשרות האחוזה
הינה בחזקת "מהדרין"
למעט כבד וחזה אווז
שהינם בכשרות רגילה

המזמין ______________:טלפון _____________:תאריך אירוע ____________:שעת אירוע _______:חתימה______________ :

אשמח לקבל את הזמנתכם ,רונית052-8398801 :

רחוב החשמל  ,1עפולה | טלפון | 04-6427428 :פקס | 04-6401901 :ח.פ513643734 :
דוא"ל | haahuza20@gmail.com :האחוזה גריל בר

בייסיק  | 2צרו קשר להצעת מחיר
המחיר לא כולל שירות || התשלום במזומן /כרטיס אשראי

☐ מנות ראשונות למרכז השולחן

על השולחן

*בתוספת  ₪ 10לסועד*

• מבחר סלטים )כ 20 -סוגים( כולל חומוס -חופשי +
לאפות חמות מהטאבון -חופשי
• צ'יפס חופשי  +תוספת :אורז
• קנקני תפוזים ולימונדה חופשי
• בקבוקי שתיה גדולים קוקה קולה וזירו חופשי

• סלט ירקות ישראלי קצוץ
• חציל בגריל עם טחינה
• פלטות בצל +עגבנייה +חציל בפירורי לחם
• פלטות כנפיים בצ'ילי

עיקרית לבחירה
 2שיפודים לבחירה או

☐ שיפוד פרגית

מנה בשרית

☐ המבורגר האחוזה
☐ שניצל האחוזה
☐ צלחת שווארמה
☐ חזה עוף בגריל
☐ כנפיים ברוטב צ'ילי

או

 200ג'

☐ שיפוד קבב

☐ שיפוד לבבות עוף
☐ שיפוד כנפיים

☐ שיפוד כבד עוף

מנה צמחונית

☐ נודלס מוקפץ עם ירקות טריים

☐ פרייד רייס עם ירקות מוקפצים
☐ שווארמה צמחונית

מוגשת על לאפה עם סלט וטחינה

☐ טריו בורגרים צמחוני
בתוספת צ'יפס ורטבים

☐ שיפוד שישליק הודו
אפשרות לכוס בירה₪ 26 -
אפשרות לקנקן בירה 1 -ליטר₪ 55 -
אפשרות לבירה חופשי ₪ 35 -לסועד
בקבוק יין אדום -מרלו₪ 89 -
בקבוק יין אדום -קברנה₪ 99 -
בקבוק יין לבן -שרדונה₪ 89 -

כלול במנה
שתיה חמה
☐ תה לבחירה
☐ קפה

קינוח אישי לבחירה
☐ מלבי
☐ גלידה

אפשרות לפלטות קינוחי שף/פלטות פירות

תוספת של  ₪ 10לסועד

כשרות

סרקו את הקוד וצפו בהסבר

רוב כשרות האחוזה
הינה בחזקת "מהדרין"
למעט כבד וחזה אווז
שהינם בכשרות רגילה

הערות
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
המזמין ______________:טלפון _____________:תאריך אירוע ____________:שעת אירוע _______:חתימה______________ :

אשמח לקבל את הזמנתכם ,רונית052-8398801 :

רחוב החשמל  ,1עפולה | טלפון | 04-6427428 :פקס | 04-6401901 :ח.פ513643734 :
דוא"ל | haahuza20@gmail.com :האחוזה גריל בר

פרימיום  | 1צרו קשר להצעת מחיר
המחיר לא כולל שירות || התשלום במזומן /כרטיס אשראי

על השולחן

מנות ראשונות למרכז השולחן

• מבחר סלטים )כ 20 -סוגים( כולל חומוס -חופשי +
לאפות חמות מהטאבון -חופשי
• צ'יפס חופשי  +תוספת היום למרכז השולחן :אורז |
בורגול | קוסקוס | תפו"א | פתיתים
• קנקני תפוזים ולימונדה חופשי
• בקבוקי שתיה גדולים קוקה קולה וזירו חופשי

• סלט ירקות ישראלי קצוץ בתיבול שמן זית
• כנפיים מטוגנות ברוטב צ'ילי
• פלטות בצל +עגבנייה +חצילים בשומשום
• חציל בגריל עם טחינה

פלטות בשרים למרכז שולחן
או

מנה בשרית

☐ נקניקיות
☐ פרגיות
☐ קבב
☐ חזה עוף

מנה צמחונית
☐ נודלס מוקפץ עם ירקות טריים

☐ פרייד רייס עם ירקות מוקפצים
☐ שווארמה צמחונית

מוגשת על לאפה עם סלט וטחינה

☐ טריו בורגרים צמחוני

בתוספת צ'יפס ורטבים

כשרות

אפשרות לכוס בירה ₪ 26 -
אפשרות לקנקן בירה –  1ליטר₪ 55 -
אפשרות לבירה חופשי ₪ 35 -לסועד
בקבוק יין אדום -מרלו₪ 89 -
בקבוק יין קברנה₪ 99 -
בקבוק יין לבן -שרדונה₪ 89 -

שתיה חמה
☐ תה לבחירה
☐ קפה

קינוח אישי לבחירה
☐ מלבי
☐ גלידה

פלטות קינוחים /פלטת פירות
בהזמנה מראש
☐ קינוחי שף אישיים

סרקו את הקוד וצפו בהסבר

בתוספת  ₪ 10לסועד
רוב כשרות האחוזה
הינה בחזקת "מהדרין"
למעט כבד וחזה אווז
שהינם בכשרות רגילה

הערות
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
המזמין ______________:טלפון _____________:תאריך אירוע ____________:שעת אירוע _______:חתימה______________ :

אשמח לקבל את הזמנתכם ,רונית052-8398801 :

רחוב החשמל  ,1עפולה | טלפון | 04-6427428 :פקס | 04-6401901 :ח.פ513643734 :
דוא"ל | haahuza20@gmail.com :האחוזה גריל בר

צרו קשר להצעת מחיר

פרימיום 2

המחיר לא כולל שירות || התשלום במזומן /כרטיס אשראי || מינימום  20סועדים

על השולחן

מנות למרכז השולחן

• מבחר סלטים )כ 20 -סוגים( כולל חומוס -חופשי +
לאפות חמות מהטאבון -חופשי
• תוספת היום למרכז השולחן :אורז  +צ'יפס
• קנקני תפוזים ולימונדה חופשי
• בקבוקי שתיה גדולים קוקה קולה וזירו חופשי

• סלט ירקות ישראלי קצוץ בתיבול שמן זית
• כנפיים מטוגנות ברוטב צ'ילי
• כרובית מטוגנת
• חציל בגריל עם טחינה
• קרפצ'יו פילה בקר

פלטות בשרים – חופשי למרכז שולחן
מנה בשרית

☐ פלטת בשרים -מוגש עם ירקות
• נתחי פרגיות
• קבב שיפודים
• נתחי חזה עוף
• נתחי אנטריקוט
• נקניקיות פיקנטיות

אפשרות לכוס בירה ₪ 26 -
אפשרות לקנקן בירה –  1ליטר₪ 55 -
אפשרות לבירה חופשי ₪ 35 -לסועד
יין אדום קברנה סוביניון₪ 99 -

או

מנה צמחונית
☐ נודלס מוקפץ עם ירקות טריים

☐ פרייד רייס עם ירקות מוקפצים
☐ שווארמה צמחונית

מוגשת על לאפה עם סלט וטחינה

☐ טריו בורגרים צמחוני

שתיה חמה
☐ תה לבחירה
☐ קפה

בתוספת צ'יפס ורטבים

קינוח אישי לבחירה
☐ מלבי
☐ גלידה

פלטות קינוחים/פלטות פירות
בהזמנה מראש
☐ פלטת קינוחי שף אישיים

כשרות

סרקו את הקוד וצפו בהסבר

בתוספת  ₪ 10לסועד
רוב כשרות האחוזה
הינה בחזקת "מהדרין"
למעט כבד וחזה אווז
שהינם בכשרות רגילה

הערות
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
המזמין ______________:טלפון _____________:תאריך אירוע ____________:שעת אירוע _______:חתימה______________ :

אשמח לקבל את הזמנתכם ,רונית052-8398801 :

רחוב החשמל  ,1עפולה | טלפון | 04-6427428 :פקס | 04-6401901 :ח.פ513643734 :
דוא"ל | haahuza20@gmail.com :האחוזה גריל בר

פרימיום  | 3צרו קשר להצעת מחיר
המחיר לא כולל שירות || התשלום במזומן /כרטיס אשראי

על השולחן

מנות ראשונות למרכז השולחן

• מבחר סלטים )כ 20 -סוגים( כולל חומוס -חופשי +
לאפות חמות מהטאבון -חופשי
• צ'יפס חופשי  +תוספת היום למרכז השולחן :אורז |
בורגול | קוסקוס | תפו"א | פתיתים
• קנקני תפוזים ולימונדה חופשי
• בקבוקי שתיה גדולים קוקה קולה וזירו חופשי

• סלט ירקות ישראלי קצוץ בתיבול שמן זית
• כנפיים מטוגנות ברוטב צ'ילי
• פלטות בצל +עגבנייה +חצילים בשומשום
• חציל בגריל עם טחינה

פלטות בשרים למרכז שולחן
או

מנה בשרית

☐ פלטת בשרים
☐ פרגיות
☐ קבב
☐ חזה עוף
☐ שווארמה

מנה צמחונית
☐ נודלס מוקפץ עם ירקות טריים

☐ פרייד רייס עם ירקות מוקפצים
☐ שווארמה צמחונית

מוגשת על לאפה עם סלט וטחינה

☐ טריו בורגרים צמחוני

בתוספת צ'יפס ורטבים

כשרות

אפשרות לכוס בירה ₪ 26 -
אפשרות לקנקן בירה –  1ליטר₪ 55 -
אפשרות לבירה חופשי ₪ 35 -לסועד
בקבוק יין אדום -מרלו₪ 89 -
בקבוק יין קברנה₪ 99 -
בקבוק יין לבן -שרדונה₪ 89 -

שתיה חמה
☐ תה לבחירה
☐ קפה

קינוח אישי לבחירה
☐ מלבי
☐ גלידה

פלטות קינוחים /פלטת פירות
בהזמנה מראש
☐ קינוחי שף אישיים

סרקו את הקוד וצפו בהסבר

בתוספת  ₪ 10לסועד
רוב כשרות האחוזה
הינה בחזקת "מהדרין"
למעט כבד וחזה אווז
שהינם בכשרות רגילה

הערות
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
המזמין ______________:טלפון _____________:תאריך אירוע ____________:שעת אירוע _______:חתימה______________ :

אשמח לקבל את הזמנתכם ,רונית052-8398801 :

רחוב החשמל  ,1עפולה | טלפון | 04-6427428 :פקס | 04-6401901 :ח.פ513643734 :
דוא"ל | haahuza20@gmail.com :האחוזה גריל בר

אירוע צהריים -יום שישי
פרימיום 4

צרו קשר להצעת מחיר

המחיר לא כולל שירות || התשלום במזומן /כרטיס אשראי || בירה  /יין חופשי בתוספת ₪ 25

מנות ראשונות למרכז השולחן

על השולחן

*בתוספת  ₪ 15לסועד*

• מבחר סלטים )כ 20 -סוגים( כולל חומוס -חופשי +
לאפות חמות מהטאבון -חופשי
• צ'יפס חופשי  +תוספת היום למרכז השולחן :אורז |
בורגול | קוסקוס | תפו"א | עדשים
• קנקני תפוזים ולימונדה חופשי
• בקבוקי שתיה גדולים קוקה קולה וזירו חופשי

• סלט ירקות ישראלי קצוץ בתיבול שמן זית
• כנפיים מטוגנות בפנקו ורוטב צ'ילי
• פלטות בצל +עגבנייה +חציל בפרורי לחם
• חציל בגריל עם טחינה וטוסטונים
• צלחות מעורב ירושלמי

פלטות בשרים למרכז שולחן
או

מנה בשרית

☐ פלטת בשרים
• פרגיות
• קבב
• חזה עוף
• נתחי אנטריקוט

מנה צמחונית
☐ נודלס מוקפץ עם ירקות טריים

☐ פרייד רייס עם ירקות מוקפצים
☐ שווארמה צמחונית

מוגשת על לאפה עם סלט וטחינה

☐ טריו בורגרים צמחוני

מנת ילד – ) ₪ 100עד גיל ( 8
שניצל /המבורגר לבחירה
בתוספת צ'יפס  +סלטים  +שתייה  +גלידה

שתיה חמה
☐ תה לבחירה
☐ קפה

קינוח אישי לבחירה
☐ מלבי
☐ גלידה

אפשרות לשולחן קינוחים הכולל :פירות וקינוחי השף
בתוספת ₪ 1,000

בתוספת צ'יפס ורטבים

כשרות

סרקו את הקוד וצפו בהסבר

רוב כשרות האחוזה
הינה בחזקת "מהדרין"
למעט כבד וחזה אווז
שהינם בכשרות רגילה

הערות
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
המזמין ______________:טלפון _____________:תאריך אירוע ____________:שעת אירוע _______:חתימה______________ :

אשמח לקבל את הזמנתכם ,רונית052-8398801 :

רחוב החשמל  ,1עפולה | טלפון | 04-6427428 :פקס | 04-6401901 :ח.פ513643734 :
דוא"ל | haahuza20@gmail.com :האחוזה גריל בר

