
 
 

       
          פאב תפריט מופה  

 

 שקשוקות:            

   .חריפה /רגילה שקשוקה:

   .מרגז :שקשוקה

 לחם, טחינה ירוקה וסלט ירוק.השקשוקה מוגשת עם 

                    

  פסטות:             

   .רוטב עבגניות, שום ובזליקום טרי נפוליטנה:

  .ט שמנתעם מערוטב עגבניות  רוזה:

  .ורוטב טריאקי, בוטניםרד, פטריות, שום, שומשוםתגזר, נודלס,   מופה:

  .עגבניות שרי, בזליקום טרי, שום וזיתי קלמטה אליו אוליו:

  'יניפנה/ פוטוצפסטות לבחירה: 



 
 

   

 כריכים:                     

 לחם לבחירה לבן/ כפרי.

  גבינת שמנת, חסה, עגבניות,חמוצים. חביתה:

  .ביצה קשה, טחינה, חצילים, סלט ירקות ומלפפון חמוץ סביח:

ירקות קלוים, ממרח עגבניות מיובשות, חסה, עגבניה ולממפון  אנטיפסטי:

  .חמוץ

  .ממרח פסטו, מיונז, סלט עגבניות קצוץ, חסה ומלפפון שניצל:

ממרח פסטו, פטה עיזים, חצילים מטוגנים, פלפלים קלוים, עלי  מופה עיזים:

  רוקט ועגבניות.

 הכריכים מוגשים עם סלט ירוק ורוטב.

 טוסטים

  .סגול סלט טונה עם סלרי, גבינת עמק, חסה, עגבניות ובצל טונה:

   חצילים פילפלים קלוים, חסה ועגבני.גבינת חלומי צרובה, ממרח פסטו, : חלומי

   גבינה בולגרית, ביצה קשה, זעתר,זיתי קלמטה, ועגבניות בשמן זית. ייוני:



 
 

 

 סלטים                      

בייבי תרד, עגבניות, מלפפונים, בצל סגול, פטריות,  סלט תרד ורוקפור:

   חמוזיות, אגוזי מלך קלוים ברוטב בלסמי ושמן זית.

תערובת חסות, מלפפון, עגבניות, פטריות, בצל סגול, גזר,  יכוני:תסלט ים 

   וזעתר. תים, קרוטונים מטובלים, גבינה בולגריתזי

אדומות, בצל  תערובת חסות, מלפפון, עגבניות, גמבות סלט עוף מוקפץ:

   חזה עוף מופץ ברוטב ויניגרט.ו סגול, עלי בזיליקום 

גול, גזר , פטריות, זיתי תערובת חסות, עגבניות, מלפפון, בצל ס סלט טונה:

  ביצה קשה, קרוטנוים מטובלים וממרח טונה עם מיוינז.קלמטה, 

 סלט ים תיכוני / תרד אפשרות  לתוספת ביצה קשה 

 הסלטים מוגשים עם לחם לבחירה, חמאה ורוטב.

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 פאב תפריט מופה

 צ'פס מנת שניצל הבית בתוספת  –שניצל 

פרחי כרובית אפויים בתנור כרובית אפויה בתנור: 

 מוגשים עם טחינה ירוקה בצד.

 פולי סויה מאודים בתוספת מלח ולימון.אדממה: 

 על מצע ירוק סיגרים צ'יפס, טבעות בצל, פלטת מטוגנים: 

 .רגיל / מטובל צ'יפס

  .בטטה יפס'צ

 נקניקיות מוגשות עם רוטב הבית.4נקניקיות מרגז: 

צלחת ירקות חתוכים מתובלים בשמן זית,  ירקות חתוכים:

 מיץ לימון ומלח גס.

 

 



 
 

 
            סטוליצ'ניה
              גרייגוס 

          עלית הערק      
                 7אוזו

 בירה בקבוקים                          בלאק לייבל     

                    גולדסטאר                                     ג'יימסון  
                            קורונה                              ואן גוך טעמים

                    סטרונגבאו                        קווארבו גולד     
 סטלה                                ייגר מייסטר      

 ויינשטפן                                פידג'           

 קמפרי          

 קפטן מורגן      

      1/3קרלסברג חבית                       טר         יביפא

        

                                                    

 יין
 בלו נאן            

 מרלו  אדום               

 קוקטלים                      לבן שרדונה               

                                    למברוסקו                 
       מידורי סוואר                                              

            פיג' סוואר                                              

            מוחיטו                                              

 
 



 
 

  ?מה שותים אצלנו
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 נשנושים      

 זיתים

 שתייה קלה                    גרעינים שחורים

                          חמוצי הבית
 

 

 

 

 צייסר מנה 
   סטוליצ'ניה

   גרייגוס
   עלית הערק      

   7אוזו
   בלאק לייבל     

   ג'יימסון
ואן גוך 

 טעמים    
  

קווארבו 

 גולד     
  

   ייגר מייסטר      
   '  פידג

   קמפרי
   קפטן מורגן      

   ביפאיטר

  גולדסטאר
  קורונה

  ויינשטפן
  סטלה

  סטרונגבאו
קרלסברג חבית 
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   בלו נאן
   מרלו אדום
   שרדונה לבן
   למברוסקו

  מוחיטו 
  מידורי סאוור
  פיג' סאוור

מופה של 

 טעמים
  XLוודקה  

  וודקה ראשן

  וודקה חמוציות

  ערק לימונדה

  ין& טוניק'ג
  רום& קולה


