
תפריט מסיבת בריכה
Menú Fiesta en la Pileta



ארוחת בוקר/קבלת פנים
Desayuno/Recepción

Bebidas Calientes
שתייה חמה

מיחם גדול ולצידו קפה נמס, קפה שחור, מגוון טעמים 

של תה, סוכר, סוכרזית, חלב סויה, עלי נענע ופלחי 

לימון

Facturas
מגוון מאפי בוקר

קרואסונים, רוגלך, ודאנישים בטעמים מגוונים

Empanadas
בר אמפנדס

מאפה ארגנטינאי ממולא במגוון טעמים: תרד, 

פטריות, אפילו בשר אם רק רוצים

Plato de Verdura
פלטת ירקות

מגש ענק, מלא צבעים וטעמים. עגבניות שרי, מלפפון, 

פלפלים מכל מני צבעים, גזרים, צנוניות.

Plato de Fruta
פלטת פירות

פירות העונה מגוונים, הישר מהירקן, הסחורה הכי 

טרייה של היום אצלכם במזנון



ארוחת צהריים/בשרים על האש
Almuerzo/Carnes a la Parrilla

Asado
אסאדו

צלע עגל שלם, הנצלה על גחלים במשך 4 שעות

Pollo a la Parrilla
עוף שלם על הגריל

מתובל היטב עם הרבה שום ופטרוזיליה

Bocadillos
ביסים קטנים
צ׳וריסו, מרגז וקבב



תוספות
Acompañamientos

Papas al Horno
תפוח אדמה מתקתק

 תפוחי אדמה אפויים יחד עם בצלים שלמים 

מקורמלים

Paella de Verduras
פאייה ירקות

מחבת ענקית עם אורז צהוב ומלא ירקות צלויים: בצל, 

בטטה, גזר, קישוא ודלורית

Ensalada Criolla
סלט ירוק ענק

 סלט ירוק, עגבניות שרי, מלפפון, צנוניות, טבעות בצל 

סגול מתובל בשמן זית, לימון, וחומץ בלסמי.

Ensalada de Repollo
סלט כרוב לבן ואדום 

כרוב חתוך דק דק, בכבישה של רוטב סויה, שמן זית, 

עם חמוציות ושומשום



Pan
לחם

לחם שאור אגוזים, זיתים, דגנים

פלוטים במגוון טעמים

באגטים

מיני פוקצ'ות

בר לחמים, ממרחים ומטבלים
Panes, Untables y Salsas

שתייה
Bebidas

מים מינרליים

לימונענע

מיץ תפוזים

מוגשים בדיספנסרים עם הרבה קרח

Sobre el Pan
על הלחם

 צ'ימיצ'ורי 

צ'ימיצ'ורי חריף 

טחינה שחורה

איולי סלק אדום

איולי חרדל

Sal y Vinagre
חמוצים

צנצנות של מלפפונים בייבי 

חמוצים ופלפלים צבעוניים 

מוחמצים, הכל תוצרת הבית



שדרוגים

Shakshuka
שקשוקה

מחבת גדול עם שקשוקה עגבניות

10 ₪ לאדם

Sandwich de 
Miga

כריך ארגנטינאי
כריכים מלחם קסטן במגוון 

טעמים: מיונז, פסטרמה ועגבניות / 

ביצה קשה וזיתים / רוטב אלף 

איים, חסה, בצל סגול 

10 ₪ לאדם

Broschetta de 
Salmón

ברוסקטה סלמון
ברוסקטה בהכנה פרונטלית, צלויה 

במקום עם איולי סלק אדום, סלמון 

כבוש במלח, ונבטים

10 ₪ לאדם

Hamburguesitas
בר המבורגר 

המבורגרים בהכנה פרונטלית, עם 

תוספות רבות: עגבניה, חמוצים, 

חסה, בצל סגול, מיונז, קטשופ, 

חרדל

15 ₪ לאדם

Entrecot
אנטרקוט

נתחי "אנגוס" של 3 קילו צלויות 

במשך 3 שעות

15 ₪ לאדם

Solomillo
סינטה

נתחים של 4 קילו צלויים במשך 

שעתיים

12 ₪ לאדם

Opcionales

Acompañamiento 
Extra

שדרוג תוספות
שדרוג לעוד תוספת חמה ועוד 

סלט

 6 ₪ לאדם

Vasitos 
Individuales
כוסיות אישיות

מוסים בטעמים מגוונים:

לימון / פסיפלורה / מנגו / לוטוס

6 ₪ לאדם

Churros
עמדת  צ׳ורוס

מטוגנים במקום ועם סירופ שוקולד

6 ₪ לאדם



פרטים
Detalles

Condiciones
תנאים

מתאים לקבוצות מעל 100 מבוגרים

ילדים בין גיל 6 לגיל 13 מקבלים 40% 

הנחה

ילדים מתחת לגיל 5 לא משלמים

החל מ- ₪165 + מע"מ

Que Incluye
מה כלול

הגשה על מזנון עם כלים חד פעמיים

שף 1 + טבח 2 + מלצר 3

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


