
                  תפריט איזמיר

לפתיחה:
לוואש - לחם טורקי מסורתי עם קצח ושומשום

מבחר סלטי הבית 
חומוס - מוגש עם גרגירים חמים, שמן זית ופטרוזיליה 

* לצד העיקר: *
אורז מבושם 

סירות תפוחי אדמה - בתיבול שמן זית, שום ורוזמרין 
כנפי עוף - ברוטב צ'ילי פיקנטי מתקתק 

* מנה עיקרית: *
מיקס בשרים המוגש על מחבת לוהטת בליווי ירקות אנטיפסטי קלויים 

בתיבול אותנטי 
נתחי פרגית - עשוי בגריל במשרה תבלינים 

קבב איסקנדר- קבב תוצרת בית עשוי בנוסח קצ'קר 
נקנקיות צו'ריסוס תוצרת הבית

* מנת ילדים *
- שניצל/המבורגר/נקנקיות

מוגש עם צ'יפס וירקות 

* לצמחוניים * 
- מוקפץ פטריות וירקות 

- לבחירה סלמון/לברק  ) תוספת 24 ש"ח למנה ( 

שתיה קרה - תפוזים/לימונדה/מים
שתיה חמה - קפה טורקי/תה נענע 

לקינוח - גלידה וניל תאנים/סורבה

הארוחה מוגשת בהגשה מרכזית לשולחנות על ידי צוות מלצרים.
100 ש"ח לסועד )לא כולל שירות(

75 ש"ח לילד )עד גיל 8(

                  תפריט סולטאן

לפתיחה:
לוואש - לחם טורקי מסורתי עם קצח ושומשום

מבחר סלטי הבית 
חומוס - מוגש עם גרגירים חמים, שמן זית ופטרוזיליה 

* מנה ראשונה: *
לחמא עג'ון - מאפה מהטאבון הטורקי מוגש עם בשר טלה, פטרוזיליה, 

בצל ועגבניות בתיבול פיקנטי
חציל - חציל קלוי על אש גלויה בליווי טחינה, שמן זית וסלסה

* לצד העיקר: *
אורז מבושם 

סירות תפוחי אדמה - בתיבול שמן זית, שום ורוזמרין 
כנפי עוף - ברוטב צ'ילי פיקנטי מתקתק 

* מנה עיקרית: *
מיקס בשרים המוגש על מחבת לוהטת בליווי ירקות אנטיפסטי קלויים 

בתיבול אותנטי 
סטייק אנטריקוט - מיושן על הגריל ברוטב צ'ימיצ'ורי

נתחי פרגית - עשוי בגריל במשרה תבלינים 
קבב איסקנדר - קבב תוצרת בית עשוי בנוסח קצ'קר 

* מנת ילדים *
- שניצל/המבורגר/נקנקיות

    מוגש עם צ'יפס וירקות 

* לצמחוניים *
- מוקפץ פטריות וירקות 
- לבחירה סלמון/לברק

שתיה קרה - תפוזים/לימונדה/מים
שתיה חמה - קפה טורקי/תה נענע 

לקינוח - גלידה וניל תאנים/סורבה

הארוחה מוגשת בהגשה מרכזית לשולחנות על ידי צוות מלצרים.
150 ש"ח לסועד  )לא כולל שירות(

75 ש"ח לילד )עד גיל 8(



נמצאת  מרגש  פסטורלי  בנוף  עטופה  הירדן  גדות  על 
מסעדת איסקנדר אשר משלבת בין גריל משובח  לבין 

טאבון עצים טורקי

עיסקי
תפריט

משקאות קלים

קוקה קולה/זירו/דיאט                                         ........................................... 14 ש״ח

ספרייט/זירו ספרייט                                             ........................................... 14 ש״ח

פנטה אורנג׳                                                        ........................................... 14 ש״ח

סודה – קינלי                                                       .......................................... 10 ש״ח

מים מינרלים נביעות                                              ........................................... 10 ש״ח

סיידר תפוחים צלול/ מוגז                                      ........................................... 14 ש״ח

טובורג מאלט )בירה שחורה(                                    ........................................... 14 ש״ח

פריגת לימונדה/תפוזים                                          .......................................... 10 ש״ח

פריגת ענבים                                                        .......................................... 10 ש״ח

נסטי אפרסק                                                        .......................................... 14 ש״ח

בירות מהחבית     1/3        1/2

קרלסברג ................................  22 ש״ח      26ש״ח

טובורג  ...................................   22ש״ח       26שח


