
ארוחת חגי תשרי 
משלוחים עד הבית

מארז גבינות טבעוניות לצלחת חגיגית - 160 ש״ח

חלת ראש השנה עגולה ומתוקה וצנצנת סילאן - 45 ש"ח

ארנצ׳יני, 8 יח׳ - 58 ש״ח

לביבות תירס סוף הקיץ, 9 יח׳ - 48 ש״ח

סלטי חג, מחירים ל-1 ליטר

מנות ראשונות

•  100 גרם גבינת אודם קשיו פקאן
•  100 גרם גבינת אודם קשיו פאריז

•  250 גבינת שום שמיר סויה
•  250 גבינת בצל סויה 

•  250 גבינת פטה שקדים 
•  150 טפאנד זיתי קלמטה

•  150 פסטו עשבי תיבול
•  קרקר כוסמת וגרעיני חמנייה )250 ג׳(

•  שורשים - ירקות שורש ג'וליאני של גזר, סלק, קולורבי ושומר ברוטב אסיאתי )שמן 
    שומשום סויה ומירין( - 55 ש״ח

•  סלט תשרי -  עדשים מונבטות, עלי סלרי, עלי רוקט, תמרים, שקדים ורימונים בויניגרט  
   רימונים -  55 ש״ח

•  יווני – עלים ירוקים, בצל כבוש, ירקות גינה וגבינת שקדים בויניגרט תפוחים - 55 ש״ח
•  סלט סובה – אטריות סובה, רוטב מיסו וירקות ירוקים מאודים  - 65  ש״ח

•  סלט עלי בר – מגוון עלי בר עונתיים עם איולי ארטישוק בצד - 55 ש״ח
   

     מומלצים 3 סלטים לכ-6-8 סועדים

כדורי אורז ירוק ומוצרלה בליווי צנצנת צזיקי יוגורט שקדים, שום ושמיר

לביבות תירס, תפוחי אדמה, שמרי בירה וגרעיני חמנייה בליווי טחינה עגבניות 
וצ'ילי חריף 



לזניה תרד - 180 ש״ח

פאי רועים - 150 ש״ח

קציצות חריימה - 1 ק״ג 95 ש״ח

סינייה - 140 ש״ח

מגש דלעות קיץ - 150 ש״ח

עיקריות חגיגיות

אנטי פסטי של ירקות אפויים - 
120 ש״ח ל-1 קילו, שלושה סוגים לבחירה

•  גזר ברוזמרין
•  בטטות בטימין

•  כרוב צלוי בחמאה טבעונית
•  בצל סגול מקורמל 

•  נתחי דלעת עם פירות הקיץ וצ׳ילי פיקנטי 
•  זוקיני בלימון ורוזמרין

   * מגיע עם קרם שעועית לימה

דפי לזניה מאורז GF עם שכבות ירקות קלויים, גבינת קשיו, עלי תרד ובשמל שקדים

)תבנית פיירקס מלבנית רב פעמית לחימום ולהגשה לשולחן 20*30 ס"מ מתאים ל 6 מנות גדולות       
מרכזיות או 12 מנות קטנות כחלק ממנה עיקרית(

 3 שכבות של מאפה. בסיס פירה תפוחי אדמה ושורשים, שכבה אמצעית תבשיל עדשים 
שחורות, מעל פרוסות דלעת צלויות ובשמל שקדים.

כולל תבנית פיירקס עגולה הניתן להחזרה וקבלת זיכוי של 15 ש״ח

 קציצות של טופו אצות אפויות בתנור ברוטב עגבניות פיקנטי

מומלצות 2 קציצות לאדם כעיקרית מרכזית או קציצה אחת כתוספת

כרוב וכרובית אפויים בעגבניות שרי טחינה וצנוברים

)תבנית פיירקס עגולה רב פעמית לחימום ולהגשה לשולחן  קוטר 26 ס"מ מתאים ל 6 מנות גדולות או 12 
מנות קטנות כחלק ממנה עיקרית(

גראטן דלעות קיץ מוקרם בבשמל שקדים.

כולל תבנית פיירקס עגולה הניתן להחזרה וקבלת זיכוי של 15 ₪



עוגת גבינה עשירה - קוטר 24 ס״מ, 180 ש״ח

פאי שוקולד - קוטר 24 ס״מ, 180 ש״ח

עוגת דבש תמרים - 50 ש״ח

עוגיות מעמול - כ-500 ג׳, 40 ש״ח

עוגת מוס גויאבה - קוטר 24 ס״מ, 220 ש״ח

קינוחים אישיים בצנצנת - 6 יח׳ 115 מ״ל לאחת, 85 ש״ח

קינוחים

קישים

•  קיש פטריות - פטריות יער פורטובלו ושימאג'י עם גבינת קשיו טופו ובצלים - 100/130 ש״ח

•  קיש ירוקים - עם גבינת קשיו, טופו, ובצלים - 90/120 ש״ח

   * קיש משפחתי מקמחי אורז ושקדים ללא גלוטן קוטר  26 / 22 ס״מ

     6 פרוסות קיש גדולות או 10 קטנות לבחירה  

עגולה וחגיגית, עשויה מקשיו קוקוס ווניל על בסיס אגוזים, ללא גלוטן
עם ציפוי פירות יער

על בסיס קמח מלא וקרם שקדים 70% מוצקי קקאו

בחושה, מלאה בניחוחות החג קינמון וציפורן

ללא סוכר וללא גלוטן

שכבות של מוס, קרם אגוזים תמרים וקרם פירות יער וקשיו RAW וללא סוכר

טרמיסו/קרם פטסייר/מוס מנגו

להזמנות - משק ברזילי 03-5166329 )2(

www.meshekbarzilay.co.il


