קפה
מסעדה

תפריט עסקי לאורחי ספא וילג'-חמת גדר
"צל תמר" זהו חלום ישן שמתחיל כאן .לאורך השנים יצא שמה של המסעדה למרחוק ואנו נהנים לארח ולשמח סועדים וחוגגים מן העמק ומכל קצוות הארץ
והעולם .מסעדת "צל תמר" מעניקה לסועדים חוויה כפרית פסטורלית עם המון טעמים וריחות .המסעדה מתמחה בבשרים ודגים לצד מנות צמחוניות,
פסטות ועוד.
בנוסף ,פועלת במקום מעדנייה לאורך כל שעות פעילות המסעדה בה ניתן למצוא מגוון מוצרים איכותיים ומיוחדים .בשרים ,יינות ,פסטות ,רטבים ,ממרחים,
גבינות ,לחמים ,עוגות ועוד.

ראשונות

 -לבחירה מנה אחת לאדם

*פוקצ'ה מהטאבון < מוגש לצד שמן זית סלסת עגבניות בלסמי ופלפל חריף
*אנטיפסטי עם פוקצ'ה )מנה לזוג( < פרחי כרובית בטחינה ,פלפלים קלויים וגבינת פטה ,חציל ,טחינה ועגבניות ,סלק אפוי עם בולגרית ואגוזי מלך ,כרוב לבן אפוי עם טחינה
ואורגנו ,בטטה צלויה) .הירקות משתנים לפי עונות השנה(
מרק היום < בעונה
חומוס הבית אישי < מוגש עם גרגרי חומוס ,שמן זית וירקות קלויים בליווי פיתה
*סלט יווני אישי < עגבניה ,מלפפון ,גמבה ,חסה ,בצל סגול ,זיתים שחורים וגבינת פטה ,שמן זית וזעתר
סלט גבינה כחולה אישי < מגוון חסות ,פרי העונה ושקדים בוינגרט סיידר
*סלט בנגקוק פיקנטי )חלבי( אישי < מקלות קולרבי וגזר ,כרוב לבן ואדום ,שעועית ירוקה ,נבטים ,בוטנים ,נענע ,וכוסברה ברוטב אסייתי
*כנפי עוף < כנפים מוקפצות ברוטב צ'ילי ברביקיו
פטה כבד עוף < ריבת בצל ,עירית *וטוסטונים

עיקריות

 -לבחירה מנה אחת לאדם

איטלקי

בשר

דגים

*פטוצ'יני < שמנת פסטו ,בולגרית ואגוזי מלך
פילה סלמון אפוי בתנור < על מצע פירה רוטב
*ריגטוני בלקני < עגבניות ,חציל קלוי ,קונפי שום ,זיתי לבחירה :שמנת חרדל ודבש | חרדל ודבש
קלמטה ובזיליקום
דניס שלם )טרי( )בתוספת  20ש"ח למנה( <אפוי
*קנלוני תרד וריקוטה < רוטב רוזה ,מוצרלה מוקרם בתנור מוגש לצד רוטב צ'ימיצ'ורי ולימון כבוש בתוספת
אורז
בטאבון ופרמז‘ן מעל
*פיצה מרגריטה < רוטב עגבניות ,מוצרלה ,בזיליקום פילה דג לבן < )ספיישלים -שאלו את המלצר(
ופרמז‘ן מעל
*פיצה פטריות בניחוח כמהין < רוטב עגבניות,
מוצרלה ,שמפיניון ,מחית כמהין ופרמז‘ן מעל
*פיצה ארטישוק < רוטב עגבניות ,מוצרלה ,ארטישוק,
בזיליקום ,קלמטה ופרמז‘ן מעל
*פיצה בלקנית < רוטב עגבניות ,מוצרלה ,פלפלים,
חצילים ,בצל ,פטה ,קלמטה ופרמז‘ן מעל
***ניתן להחליף בפיצות את הגבינה לטבעוני***

שתיה קלה

*שניצל עוף ביתי < נעשה במקום בתוספת פירה
ולימון
*כבדי עוף < פטריות ,בצל ,יין אדום וסילאן מוגש על
מצע פירה
המבורגר בקר טרי ) 200ג'( < מוגש עם *לחמניה
צ'יפס וירקות
סטייק פרגית < במשרה סילאן ,חרדל ורוזמרין בתוספת
שעועית ירוקה ובטטה

סטייק אנטריקוט  300גר‘ )בתוספת  40ש"ח
למנה( < בתוספת צ‘יפס רוטב לבחירה :צ'ימיצ'ורי  /פלפלת

לבחירה -כוס תפוזים  /לימונדה  /סודה

קינוח אישי משתנה לכל אדם
או קינוח אחד זוגי

בקבוק שתיה קלה  /מוגז -בתוספת  5ש"ח

לבחירה כוס תה צמחים /קפה )אספרסו קצר ,הפוך קטן ,קפה שחור(
*הקינוח יכול להשתנות מעת לעת לפי החלטת המסעדה.

עלות הארוחה 120 :ש"ח לאדם.
לא כולל דמי שירות.

אורחים יקרים ,אנא הזמינו מראש על מנת להבטיח לעצמכם מקום) .בעת ביצוע ההזמנה תציינו שאתם אורחי חמת גדר-ספא וילג'(

להזמנות טלפוניות | 04-9966226 :להזמנות בווטסאפ051-2215811 -
ניתן להזמין ארוחות ערב בימי שני עד חמישי ומוצ"ש )לא כולל ימי שישי וראשון(

