
כשר

לחם מטבלים

מטבוחה, קונפי שום, טחינה
x3

x3

x3

x3

x3

x3

x3

x3

מנות פתיחה

מוגשות מיד אחרי מנות פתיחה

התפריט בנוי ל-12 סועדים בשולחן

מנות ראשונות
סלט הכפר

חומוס

פורטובלו

קובני

פטרייה מצופה בפנקו ברוטב ברבקיו וטחינה

עלים צעירים, מלפפון, עגבניה, צנון, פלפל אדום, גזר, סלרי ברוטב וינגרייט רענן

סיגר של בשר פיקנטי יושב בתוך שלולית של רוטב עגבניות ופלפלים

חציל בטחינה

סופלקי

סלט ישראלי

חציל שרוף על האש בנגיעות קונפי שום וטחינה

בשר בקר וטלה קצוצים גס, מונחים על פיתה יוונית עם עגבניות ובצל מעושן בזילוף 
טחינה חמוצה ועשבים טריים

בורגול, עגבניה, מלפפון, בצל ופטרוזיליה

עתיקה
אוכליםשותים

תפריט אירועים
100 ₪שותים אוכלים ב-

כשר בהשגחת הבד"ץ



ריזוטו/צ’יפס הולנדי/ פירה שורשים

וופל בלגי + גלידה וניל

לימונדה / תפוזים / מים בקנקנים

תוספות

קינוחים

שתייה קלה

3 מנות לבחירה
מנות עיקריות

מעורב ירושלמי

קבב טלה

מעורב של פרגית, עוף, כבד עוף ובצל בתיבול של אריסה בתוך אמבט חומוס

מונח על פיתה ובצל מעושן

פילה דג

תבשיל קדרה

ברוטב מרוקאי בייתי פיקנטי

קוביות בקר וירקות שורש בתבשיל איטי

המסעדה כשרה )במסעדה קיים בשר חלק לפניות לגביי כשרות ניתן לפנות למשגיח(
הארועים מתקיימים בתוך המסעדה בזמן פעילות שותפת של אורחים נוספים

עתיקה
אוכליםשותים

0 4 - 8 4 0 2 0 2 5  . ל ט
ביאליק קרית   1 העמקים 

שעות פעילות:
ימים א’-ה’: 11:30 עד 00:30 

ימי שישי: עד שעה לפני כניסת שבת 
מוצ”ש: 20:00 עד 01:00

מחיר המנה - 100 ₪ כולל מע”מ
לא כולל שירות מלצרים 10%

התשלום בסוף הארוחה 
במזומן/ כרטיס אשראי

לקבוצות של 15 אורחים ומעלה

יש לתאם מקום מראש. 
פריטים שיוזמנו מחוץ לתפריט יחויבו 

בנוסף במחיר הקיים בתפריט המסעדה 
טל. איש קשר ליאור 0507359278 

או תומר 0532480069 

חניה בשפע

כשר בהשגחת הבד"ץ

x3

x3

x3

x3

x3

x2



כשר

מנות ראשונות

סלט הכפר

לחמי הבית

מטבוחה

סלט פטוש

פלפל חריף

סלט ישראלי

חומוס

פורטובלו

קובני

פטרייה מצופה בפנקו ברוטב ברבקיו וטחינה

עלים צעירים, מלפפון, עגבניה, צנון, פלפל אדום, גזר, סלרי ברוטב וינגרייט רענן

עגבניות, פלפל חריף, שום, עשוי במקום, טעמים של אמא

עם גרגרי חומוס בטיבול עריסה וכמון, טחינה, שמן זית ופטרוזיליה

בורגול, קוסקוס, עגבניה, בצל ופטרוזיליה

סלט עלים רענן, סלרי, נענע, פטרוזיליה, שזיף, ברוטב לימון שזיפים מיוחד מאוד!

פלפלים על הגריל עם לימון ושום

סיגר של בשר פיקנטי יושב בתוך שלולית של רוטב עגבניות ופלפלים

חציל בטחינה

סופלקי

חציל שרוף על האש בנגיעות קונפי שום וטחינה

בשר בקר וטלה קצוצים גס, מונחים על פיתה יוונית עם עגבניות ובצל מעושן בזילוף 
טחינה חמוצה ועשבים טריים

עתיקה
אוכליםשותים

תפריט אירועים
125 ₪שותים אוכלים ב-

כשר בהשגחת הבד"ץ

בס"ד



ריזוטו/תפו׳א קראנץ׳/ פירה שורשים

וופל בלגי / סופלה / גלידת סורבה

לבחירה 2 סוגים

לימונדה / תפוזים / מים בקנקנים / קולה / זירו
בירות מהחבית / יין ) תוספת תשלום של 15₪(

תוספות

קינוחים

שתייה קלה

3 מנות לבחירה
מנות עיקריות

פרגית עוף

מעורב ירושלמי

קבב טלה

עוף מעושן

בתיבול שווארמה אסלית / אסייתי

מעורב של פרגית, עוף, כבד עוף ובצל בתיבול של אריסה בתוך אמבט חומוס

מונח על סלטון עלים ירוק מטובל ובצל מעושן

חזה עוף ללא עצם ברוטב אמריקאי

פילה דג

ברוטב מרוקאי בייתי פיקנטי

המסעדה כשרה בהשגחת הבד”ץ, יש אפשרות לדבר עם המשגיח
)במסעדה קיים בשר חלק לפניות לגביי כשרות ניתן לפנות למשגיח(

הארועים מתקיימים בתוך המסעדה בזמן פעילות שותפת של אורחים נוספים

עתיקה
אוכליםשותים

0 4 - 8 4 0 2 0 2 5  . ל ט
ביאליק קרית   1 העמקים 

שעות פעילות:
ימים א’-ה’: 11:30 עד 00:30 

ימי שישי: עד שעה לפני כניסת שבת 
מוצ”ש: 20:00 עד 01:00

מחיר המנה - 125 ₪ כולל מע”מ
לא כולל שירות מלצרים 10%

התשלום בסוף הארוחה 
במזומן/ כרטיס אשראי/צ’ק

לקבוצות של 10 אורחים ומעלה

יש לתאם מקום מראש. 
פריטים שיוזמנו מחוץ לתפריט יחויבו 

בנוסף במחיר הקיים בתפריט המסעדה 
טל. איש קשר ליאור 0507359278 

חניה בשפע הפדרציה רשיון מוזיקה  
- 100 ₪ כולל מע”מ

כשר בהשגחת הבד"ץ

בס"ד



כשר

מנות ראשונות

עתיקה
אוכליםשותים

כשר בהשגחת הבד"ץ

בס"ד

תפריט אירועים
160 ₪שותים אוכלים ב-

סלט הכפר

לחמי הבית

מטבוחה

סלט פטוש

פלפל חריף

סלט ישראלי

חומוס

פורטובלו

קובני

פטרייה מצופה בפנקו ברוטב ברבקיו וטחינה

עלים צעירים, מלפפון, עגבניה, צנון, פלפל אדום, גזר, סלרי ברוטב וינגרייט רענן

עגבניות, פלפל חריף, שום, עשוי במקום, טעמים של אמא

עם גרגרי חומוס בטיבול עריסה וכמון, טחינה, שמן זית ופטרוזיליה

בורגול, קוסקוס, עגבניה, בצל ופטרוזיליה

סלט עלים רענן, סלרי, נענע, פטרוזיליה, שזיף, ברוטב לימון שזיפים מיוחד מאוד!

פלפלים על הגריל עם לימון ושום

סיגר של בשר פיקנטי יושב בתוך שלולית של רוטב עגבניות ופלפלים

חציל בטחינה

סופלקי

חציל שרוף על האש בנגיעות קונפי שום וטחינה

בשר בקר וטלה קצוצים גס, מונחים על פיתה יוונית עם עגבניות ובצל מעושן בזילוף 
טחינה חמוצה ועשבים טריים



ריזוטו/צ’יפס הולנדי/ פירה שורשים

וופל בלגי / סופלה / גלידת סורבה

לימונדה / תפוזים / מים בקנקנים / קולה / זירו
בירות מהחבית / יין ) תוספת תשלום של 15₪(

תוספות

קינוחים

שתייה קלה

3 מנות לבחירה
מנות עיקריות

פרגית עוף

מעורב ירושלמי

קבב טלה

עוף מעושן

בתיבול שווארמה אסלית / אסייתי, פטרוזיליה, בתיבול שווארמה רחוב ובמריחה של 
חומוס ואריסה בייתית

מעורב של פרגית, עוף, כבד עוף ובצל בתיבול של אריסה בתוך אמבט חומוס

מונח על סלטון עלים ירוק מטובל ובצל מעושן

חזה עוף ללא עצם ברוטב אמריקאי

פילה דג

 סלמון

ברוטב מרוקאי בייתי פיקנטי

אנטריקוט

MW סטייק פריים עשוי על הגריל במידת צלייה

פילה סלמון עסיסי עם רוטב ארומטי, שומשום ושקדים

המסעדה כשרה בהשגחת הבד”ץ, יש אפשרות לדבר עם המשגיח
)במסעדה קיים בשר חלק לפניות לגביי כשרות ניתן לפנות למשגיח(

הארועים מתקיימים בתוך המסעדה בזמן פעילות שותפת של אורחים נוספים

עתיקה
אוכליםשותים

0 4 - 8 4 0 2 0 2 5  . ל ט
ביאליק קרית   1 העמקים 

שעות פעילות:
ימים א’-ה’: 11:30 עד 00:30 

ימי שישי: עד שעה לפני כניסת שבת 
מוצ”ש: 20:00 עד 01:00

מחיר המנה - 125 ₪ כולל מע”מ
לא כולל שירות מלצרים 10%

התשלום בסוף הארוחה 
במזומן/ כרטיס אשראי/צ’ק

לקבוצות של 10 אורחים ומעלה

יש לתאם מקום מראש. 
פריטים שיוזמנו מחוץ לתפריט יחויבו 

בנוסף במחיר הקיים בתפריט המסעדה 
טל. איש קשר ליאור 0507359278 

חניה בשפע

כשר בהשגחת הבד"ץ

לבחירה 2 סוגים

הפדרציה רשיון מוזיקה  
- 100 ₪ כולל מע”מ



כשר

מנות ראשונות

עתיקה
אוכליםשותים

כשר בהשגחת הבד"ץ

בס"ד

תפריט אירועים
199 ₪שותים אוכלים ב-

סלט הכפר

לחמי הבית

מטבוחה

סלט פטוש

פלפל חריף

סלט ישראלי

חומוס

פורטובלו

קובני

פטרייה מצופה בפנקו ברוטב ברבקיו וטחינה

עלים צעירים, מלפפון, עגבניה, צנון, פלפל אדום, גזר, סלרי ברוטב וינגרייט רענן

עגבניות, פלפל חריף, שום, עשוי במקום, טעמים של אמא

עם גרגרי חומוס בטיבול עריסה וכמון, טחינה, שמן זית ופטרוזיליה

בורגול, קוסקוס, עגבניה, בצל ופטרוזיליה

סלט עלים רענן, סלרי, נענע, פטרוזיליה, שזיף, ברוטב לימון שזיפים מיוחד מאוד!

פלפלים על הגריל עם לימון ושום

סיגר של בשר פיקנטי יושב בתוך שלולית של רוטב עגבניות ופלפלים

חציל בטחינה

סופלקי

סויצ’ה

קרפצ’ו

חציל שרוף על האש בנגיעות קונפי שום וטחינה

בשר בקר וטלה קצוצים גס, מונחים על פיתה יוונית עם עגבניות ובצל מעושן בזילוף 
טחינה חמוצה ועשבים טריים



ריזוטו/צ’יפס הולנדי/ פירה שורשים

וופל בלגי  / גלידה טעמים / סופלה שוקולד

תוספות

קינוחים

שתייה קלה

3 מנות לבחירה
מנות עיקריות

פרגית עוף

מעורב ירושלמי

קבב טלה

פילה דג

דג ים / פילה סלמון

אנטריקוט

צלעות טלה

בתיבול שווארמה אסלית / אסייתי, פטרוזיליה, בתיבול שווארמה רחוב ובמריחה של 
חומוס ואריסה בייתית

מעורב של פרגית, עוף, כבד עוף ובצל בתיבול של אריסה בתוך אמבט חומוס

מונח על פיתה ובצל מעושן

ברוטב מרוקאי בייתי פיקנטי

דג שלם ברוטב אסייתי לצד סלט רענן

עשוי במעשנת לצד שיפודי עגל חלב וסלטון חריף

צלעות טלה על הגריל לצד סלטון עלים ירוק

עתיקה
אוכליםשותים

0 4 - 8 4 0 2 0 2 5  . ל ט
ביאליק קרית   1 העמקים 

שעות פעילות:
ימים א’-ה’: 11:30 עד 00:30 

ימי שישי: עד שעה לפני כניסת שבת 
מוצ”ש: 20:00 עד 01:00

מחיר המנה - 125 ₪ כולל מע”מ
לא כולל שירות מלצרים 10%

התשלום בסוף הארוחה 
במזומן/ כרטיס אשראי/צ’ק

לקבוצות של 10 אורחים ומעלה

הפדרציה רשיון מוזיקה  
- 100 ₪ כולל מע”מ

יש לתאם מקום מראש. 
פריטים שיוזמנו מחוץ לתפריט יחויבו 

בנוסף במחיר הקיים בתפריט המסעדה 
טל. איש קשר ליאור 0507359278 

חניה בשפע

כשר בהשגחת הבד"ץ

לימונדה / תפוזים / מים בקנקנים / קולה / זירו
בירות מהחבית / יין - חופשי

המסעדה כשרה בהשגחת הבד”ץ, יש אפשרות לדבר עם המשגיח
)במסעדה קיים בשר חלק לפניות לגביי כשרות ניתן לפנות למשגיח(

הארועים מתקיימים בתוך המסעדה בזמן פעילות שותפת של אורחים נוספים


