
תפריט שחיתות ארגנטינאית
Menú Asado Enviciante

פשוט לשבת, לעצום עיניים ולדמיין את רחוב "קמיניטו" 

(Caminito). לעשות סימן למלצר, ושיתחיל לזרום אוכל 

טוב. כל השאר יכול לחכות.



קבלת פנים (2 מנות לבחירה)
Recepción

Mix Argentino
מעורב ארגנטינאי

צ'וריסוס, מרגז, כבד עוף, שקדים מוקפצים עם בצל 

חרוך, פלפלונים צבעוניים, ועגבניות שרי חרוכות. 

מוגש על מצע של פסטה פפרדלה ביתית

Pasta con Hongos
פסטה פטריות

דוקסל פטריות ובצל מוקפץ ממש לפני רגע, מוגש 

יחד עם פסטה טעימה על סירות במבוק יפים

Ensalada de Raíces
מיני סלט שורשים

סלק אדום, גזר, קולורבי בוויניגרט הדרים

Carnes de Copetín
מיני בשרים

מיני צ'וריסו, מיני מרגז ומיני קבב, מיני פילה עוף, 

משופדים עם מגוון רטבים

Tartar de Remolacha
טרטר סלק אדום

קוביות קטנות של סלק אדום, פטרוזיליה, כוסברה, 

עלי סלרי, עגבניות, ובצל סגול כבוש עם ויניגרט 

בסלמי מוגש על ברוסקטה שמן זית ושום

Mate y Empanadas
מאטה ואמפנדס

חליטה חמה וטעימה שגדלה רק בדרום אמריקה בשילוב המאפים הכי 

טעימים בעולם במילויים של בשר, עוף, תירס ובצל



מבחר בשרים על האש
Selección de Carnes a la Parrilla

Asado
אסאדו

צלע עגל שלם, הנצלה על גחלים במשך 4 שעות

Rostbeef de Solomillo
רוסטביף סינטה

כמו בסרטים.... קריספי בחוץ, ורוד ועסיסי בפנים

Entrecot
אנטריקוט

נתח הנפרס במקום מול האורחים עם התיבול הסודי שלי

Pollo a la Parrilla
עוף שלם על הגריל

מתובל היטב עם הרבה שום ופטרוזיליה

Bocadillos
ביסים קטנים
צ׳וריסו, מרגז וקבב



תוספות חמות (3 מנות לבחירה) 
Acompañamientos Calientes

Paella de Pollo
פאייה עוף (אפשר גם צמחונית)

אורז צהוב עם פילה עוף, בצל סגול מוקפץ, אפונה, 

גמבות ופטרוזיליה בשפע

Feijoada Vegetariana
פז'ואדה צמחונית

תבשיל ברזילאי מקורי של שעועית שחורה

Arroz Condimentado
אורז בסמטי

מוגש עם שפע של אגוזים, שקדים, צנוברים וצימוקים

Papas al Horno
תפוח אדמה מתקתק

תפוחי אדמה אפויים יחד עם בצלים שלמים 

מקורמלים

Batatas a la Parrilla
בטטות על האש

חתוכות ידנית ומוגשות לוהטות עם סלסה ירוקה  

Pasta con Asado
פסטה אסאדו

אסאדו שבילה הרבה זמן על האש, מוגש יחד עם 

פסטה טעימה על סירות במבוק יפות

Pasta Papardella
פפרדלה

עם רוטב עגבניות מיובשות ורוזמרין

Ratatui
רטטוי צבעוני

בצל, קישואים, פלפלים צבעוניים, חרוכים טוב טוב 

במחבת

Picante
רוצים חריף?

פלפלים חריפים צלוים מוגשים על חלב קוקוס ועירית



תוספות קרות (3 מנות לבחירות) 
Acompañamientos Fríos

Ensalada de Raíces
סלט שורשים

גפרורי סלק, גזר, קולרבי ואגוזים ברוטב ויניגרט 

הדרים

Ensalada Criolla
סלט ירוק ענק 

סלט ירוק עם עגבניות שרי, מלפפון, צנוניות, טבעות 

בצל סגול מתובל בשמן זית, לימון, וחומץ בלסמי

Ensalada de Lechuga
סלט חסות מתוקות

חסה ערבית בהירה קריספי, מוגשת עם פירות עונה 

וחמוציות עם ויניגרט פסיפלורה

Antipasto
אנטיפסטי צבעוני

הרבה ירקות שורש שונים מתובלים וצלויים היטב 

Ensalada de Tomates
סלט עגבניות

אשכולות של עגבניות עסיסיות, עגבניות שרי במבחר 

צבעים, עם הרבה בזיליקום, לימון, שמן זית, מלח ים 

ועוד הפתעות טעימות

Ensalada de Zucchini con 
Hongos

סלט קישואים ופטריות צלויות
קישואים, מגוון פטריות ובצל סגול מוגשים 

בטמפרטורת החדר



Pan
לחם

לחם שאור בטעמים

פלוטים

באגטים

בר לחמים, ממרחים ומטבלים
Panes, Untables y Salsas

שתייה
Bebidas

קנקני מים בטעמים:

פירות יער

פסיפלורה

לימון ומי נענע

Sobre el Pan
על הלחם

 צ'ימיצ'ורי 

צ'ימיצ'ורי חריף 

טחינה שחורה

ירקות בתחמיץ

איולי סלק אדום

ועוד...



פרטים
Detalles

Condiciones
תנאים

מתאים לקבוצות מעל 30 מבוגרים

ילדים בין גיל 6 לגיל 13 מקבלים 40% 

הנחה

ילדים מתחת לגיל 5 לא משלמים

החל מ- ₪215 + מע"מ

Que Incluye
מה כלול

הגשה על מזנון 

שף 1 + טבח 1 + מלצר 1

כלי אוכל (צלחות, סכום, כוסות, כוסות יין, 

מפות ומפיות)

לא כלול
סבלות על גרמי מדרגות או על משטחים 

רב מפלסיים

מחיר זה הוא להדגמה בלבד. יש לבקש הצעת 
מחיר מדויקת על כל אירוע באופן פרטני.

לקבלת הצעת מחיר: 072-3355577 או 
ms@marianowebsite.com


