
 

 
 
 
 
 

 אורגיתתפריט סעודה ג –אופציה א' 
 

 :השולחן למרכז פתיחים

 גלילות חציל במילוי טחינת אגוזים –באדריג'אני 

 ,סלק ,תרד - גאורגים אנטיפסטי סלטי מגוון - פחאלי
 כרוב

 !הגרוזיני החומוס – ולבנה אדומה שעועית ממרח -לוביו

 אגוזים עם גרוזיני ירקות סלט

 בטחינת עוף חזה סלט – סציבי

 במילוי גפן עלי - דולמה אגוזים

 הבית חמוצי פלטת ובשר אורז

 חם גרוזיני לחם -לבאש

 

 :השולחן למרכז   ביניים  מנות
 פטריות + בשר חינקלי

 ועגבניות בשר במילוי חצ'אפורי – חורציאני

 עין וביצת גבינות במילוי חצ'אפורי – רולי'אצ
 

 :השולחן למרכז עיקריות מנות

 , כבד ולבבות במרינדה  פרגיות  ב טלה,קב  : בשרים  פלטת

 בעגבניות  בקר  בשר  תבשיל -סליאנקה                    

 תוספות: צ'יפס ואורז                   
  

 מתוקים:                               

 מיקס קינוחי הבית + שתייה חמה                         
 

 :שתייה
 שתייה קלה

 (4קאווה )לפי בקבוק ל \יבש  \יין גאורגי חצי יבש 
 בירה מהחבית 

 
 



 

 

 

 

 

 

 :דגשים

  ה א נ ש י ם    לכמות  בהתאם  לחלוקה  מוגשות  המנות  כל    -

 ל ח שב ו ן    יתווספו ,זה  בתפריט  שאינם  נוספת  שתייה  או  נוספות  מנות -

 21%מינימום  –לא כולל שירות  - 

 לא מאפשרים להכניס אלכוהול מבחוץ -

 אחוז הנחה לאלכוהול נוסף מהתפריט  21% -

 

       מנת דג  \שיפודי אנטריקוט  \לה תוספת צלעות ט -
 ש"ח לאדם 40בתוספת  –למרכז השולחן 

 

             –קציצות פראסה  \תוספת גרב לקס  -
 ש"ח לאדם 10בתוספת  –למנות הראשונות 

 



 
 

 

 .2תפריט קבוצות מס'  –טש וטשה הצעת מחיר 
 

 השולחן:פתיחים למרכז 
 גלילות חציל במילוי ממרח אגוזים  - באדריג'ני 

 תרד, סלק, כרוב -מגוון סלטי אנטיפסטי גאורגים  - פחאלי 
 החומוס הגרוזיני! –ממרח שעועית אדומה ולבנה  -לוביו 

 סלט ירקות גרוזיני עם אגוזים 
 סלט חזה עוף בטחינת אגוזים –סציבי 

 עלי גפן במילוי אורז ובשר -דולמה 
 פלטת חמוצי הבית

 לחם גרוזיני חם עם מטבלי טקמלי וטומאטי  -לבאש 

 
 

 :נות עיקריות למרכז השולחן לפי כמות הסועדיםמ
 פטריות \חינקלי בשר 

    מאפה במילוי בשר ועגבניות   –ני חורציא 
 אצ'רולי במילוי גבינות וביצת עין

 אורז צהוב \אורגי בתוספת צ'יפס גטלה  קבב 
 אורז צהוב \ת תבלינים גאורגים בתוספת צ'יפס פרגיות במרינד 

 על פיתה חמה מהתנור. –מפרגית וטלה בתיבול חמלי סונלי  –שאוורמה גאורגית 

 
 

 לפי קינוח לזוג –למרכז השולחן  קינוחים
 
 

 שתייה:
 קנקני שתיה קלה / מים גדול / סודה גדול 

 
 

 

 



 

 

 דגשים:
 , יתווספו לחשבוןשאינם בתפריט זה מנות נוספות או שתייה נוספת -

 ש"ח לאדם 22פחות  –קינוחים הללא התפריט הנ"ל  -

 לא מאפשרים להכניס אלכוהול מבחוץ. -

 ש"ח לאדם. 22 –למנות הראשונות קציצות פראסה  \תוספת של גרב לקס  -

 


