
תפריט אסאדו גורמה
Menú Asado Gourmet



קבלת פנים
Recepción

Mini Brochettes
מיני שיפוד

פילה עוף על שיפוד ברוטב חרדל לימון

צ'וריסוס ברוטב צימיצורי

סינטה ברוטב פסיפלורה

Tartar de Remolacha
טרטר סלק אדום

קוביות קטנות של סלק אדום, קולורבי, בצל סגול, גרעיני רימונים, 

עשבי תיבול ברוטב וינגרט הדרים מוגש בתוך עלה אנדיב

Tartar de Lomo
טרטר פילה בקר

קוביות קטנות של פילה בקר, אננס, בצל סגול, עשבי תיבול, שמן זית, 

הרבה לימון, מוגש בתוך עלה אנדיב



מבחר בשרים על האש
Selección de Carnes a la Parrilla

Filet de Lomo
פילה בקר שלם על האש

פילה בקר צלוי שלם על הגריל בצלייה אטית עם רוטב יין

Rostbeef de Solomillo
רוסטביף סינטה

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

Entrecot Relleno
אנטריקוט ממולא

אנטריקוט אנגוס ממולא בבטטה, בצל מקורמל, כבדי עוף מוקפצים 

ועשבי תיבול, בצלייה ארוכה או בתנור

Pamplona de Pavo
פמפלונה מהודו

חזות הודו ממולאים בעגבניות לחות, קרם שום, פלפלים צלויים, בצל 

מקורמל עטוף ברצועות טלה



תוספות חמות
Acompañamientos Calientes

Paella de Pollo
פאייה עוף (אפשר גם צמחונית)

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

בשפע  

Pachamama
פאצ׳מאמה

מיקס צבעוני של תפוחי אדמה, בטטות, יוקה וגזרים צבעוניים עם 

תיבול עשיר של שמן זית, טימין ושום

Ensalada Caliente de Zucchini con 
Hongos

סלט חם של קישואים על האש ופטריות 
צלויות

קישואים, פטריות שי מגי, יער ושמפיניון ,בצל סגול עם טיפה של חלב 

קוקס מתובל היטב



תוספות קרות
Acompañamientos Frios

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 Lechuga
סלט חסות מתוקות

חסה ערבית בהירה קריספי, מוגשת עם פירות עונה וחמוציות עם 

ויניגרט פסיפלורה

Ensalada de Remolacha de Colores
סלט סלקים

סלק אדום, סלק זברה, סלק צהוב, פרוסות דקות של תפוזים, חסה 

ועלים ירוקים 



Pan
לחם

לחם שאור בטעמים

פלוטים

באגטים

בר לחמים, ממרחים ומטבלים
Panes, Untables y Salsas

שתייה
Bebidas

Bebida 
שתייה קלה

קנקני מים בטעמים: פירות יער, 

פסיפלורה, לימון ומי נענע

סודה בטעמים

Sobre el Pan
על הלחם

 צ'ימיצ'ורי 

צ'ימיצ'ורי חריף 

טחינה שחורה

ירקות בתחמיץ

איולי סלק אדום

ועוד...

Vino
יין מיקבים מובחרים בדרום 

אמריקה
יין מבעבע

יין לבן

יין אדום



קינוחים
Postres

Tartellettes
טארטלטים 

בצק פריך במילוי שוקולד מריר וקצפת

Brownies
חיתוכיות בראוניז 

חיתוכיות בראוניז שוקולד ולוטוס

Copitas de Postre
כוסות אירוח 

מוס שוקולד מריר

חלבה

פלאן

Trufas
טראפלס 

טראפלס שוקולד מריר בציפוי קקאו

Cesto de Frutas de la Estación
סלסלת פירות העונה

צבעוני, מרענן, טעים



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- ₪299 + מע״מ

Que Incluye
מה כלול

אפשרות להגשה במרכז השולחן או 

להגשה במזנון מעוצב

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


