ארוחת צהריים
זמין תמיד
כופתאות מנטי בקר
כופתאות עם רוטב בצל מתובל ,
שמן שמיר  ,נענע וצ'ילי
Beef manti

לחם שטוח
עם תרד  ,חצילים  ,גבינת פטה ,
מלפפון ,עגבניות ורוקט
Flatbread

סלט אבטיח
עם גבינת פטה  ,נענע טרייה  ,פלפל
גרוס  ,גרעיני דלעת מלוחים ולימון
Watermelon salad

פיתות בגריל
עם עוף צלוי מתובל סלט עגבניות עם
בצל  ,סומאק וכוסברה  ,קורנישונים ,
חומוס  ,תפוציפס

Grilled pita bread
with spiced roast chicken

עלי גפן ממולאים באורגנו
ואורז בטעם נענע
רוטב יוגורט כמון  ,חומוס

Stuffed vine leaves
with oregano
and mint-flavoured rice

אפוי במיוחד בשבילכם
מבחר לחמים בסגנון אירופאי וים
תיכוני

European & Middle Eastern
Bread Selection

HEB

מנות ראשונות
שרימפס בייבי וסלפיקון ירקות
גרידת לימון איולי

Baby shrimp and vegetable salpicón

סלט קפרזה
לב חסה רומיין  ,עגבניות שרי  ,זיתים שחורים ומוצרלה
Caprese salad

אורגנו ,צלפים ורוטב אנשובי

Oregano, caper and anchovy sauce

לגבי רטבים צמחוניים ,אנא שאלו את המלצר שלכם
For vegetarian dressings, please ask your waiter

מרק שעועית קנליני
עם תפוחי אדמה ומנגולד שוויצרי
Cannellini bean soup

מנות עיקריות
פסטה טרייה שהוכנה על הסיפון
רביולי במילוי תרד וגבינת ריקוטה  -עם רוטב בשר ,חמאה ומרווה

Ravioli filled with spinach and ricotta cheese

פילה בורי אדום צרוב במחבת
עם גזר ז'וליאן פריך וקישוא בתחליב בזיליקום  ,פילאף אורז חציל
Pan-seared fillets of red mullet

בשר בקר בסגנון מונגולי
אספרגוס  ,בצל ירוק  ,קוקוס  ,אורז ארוך
Mongolian-style beef

אורז יסמין מאודה
עם שעועית אדומה  ,טורטיות פריכות ופירה בטטה

Steamed jasmine rice

כריך רומי
ממולא ברוטב פורצ'טה ומיונז  ,צ'יפס

Roman sandwich

מבחר מומלץ
סטייק טי בון*
 500גרם  1. 1/פאונד  ,תפוחי אדמה צלויים  ,עגבניות שרי צלויות ,
שעועית ירוקה
*T-bone steak

חיוב של  15%על השירות יתווסף לחשבון שלכם .

• אם יש לכם אלרגיה או רגישות כלשהי למזונות ספציפיים  ,יש להודיע
לצוות שלנו לפני ההזמנה .
• *עצה לבריאות הציבור :צריכת בשר נא או לא מבושל מספיק
(עופות  ,בקר  ,כבש  ,חזיר וכו')  ,פירות ים  ,רכיכות או ביצים עשויה להגדיל את
הסיכון שלכם במחלות המועברות במזון  ,במיוחד אם אתם סובלים מבעיות
רפואיות מסוימות .

צמחוני

טבעוני

€ 18

ארוחת צהריים

HEB

קינוחים
מבחר גבינות בינלאומי
עם ענבים וריבה

International cheese selection

קרם שניט נוטלה
גלידת וניל

Nutella cream mille-feuille

גלידת פנטזיה
גלידת קפה  ,אורז תפוח מקורמל  ,רוטב קפה וקצפת
Fantasy sundae

גלידה וסורבה
שאל את המלצר שלך עבור שלנו מבחר גלידות וסורבה

Ice cream and sorbet

פאי קרמבל תפוחים
גלידת וניל

Apple crumble pie

צלחת פירות טריים

Fresh fruit plate

המלצות הסומלייה
יינות מבעבעים | Sparkling Wines
יטלִ יָה
ִ , ”Prosecco Ice “Cantiא ַ
יטלִ יָה
ִ , ”Asti DOCG “Sant'Orsolaא ַ

€7
€ 6.5

€ 28
€ 25

יינות לבנים | White Wines
יטלִ יָה
ִ , ”Pinot Grigio DOC “Cantina Abbazia di Novacellaא ַ

€ 35

יטלִ יָה
ִ , "Grillo Timeo Sicilia DOC "Baglio di Pianettoא ַ

€ 28

יטלִ יָה
ִ , ”Chardonnay Langhe DOC “Villa Lanataא ַ

€ 6.5

€ 25

יטלִ יָה
ִ , ”Viognier Terre Siciliane DOC “Baglio di Grisìא ַ

€ 6.5

€ 25

יינות רוזה | Rosé Wines
יטלִ יָה
ִ , ”Rosa Vittoria Langhe DOC Rosato “Castello Santa Vittoriaא ַ
יטלִ יָה
ִ , "Bardolino Chiaretto Classico DOC "Casettoא ַ

€ 26
€ 6.5

€ 25

יינות אדומים | Red Wines
יטלִ יָה
ִ , ”Montepulciano d’Abruzzo Tosca DOC “Podere della Torreא ַ

€ 25

ְ , "Próximo Rioja DOCa "Marques de Riscalספָ ַרד

€ 23

 , “Beaujolais Village AOC “George Dubœufצָ ְרפַ ת

€ 27

יטלִ יָה
ִ , ”Dolcetto d'Alba DOC Vigna Bricco di Vergne "Batasioloא ַ

€ 8.5

€ 34

 , ”Cabernet Sauvignon “Woodbridge by Robert Mondaviקליפורניה

€ 8.5

€ 34

• אם יש לכם אלרגיה או רגישות כלשהי למזונות ספציפיים  ,יש להודיע
לצוות שלנו לפני ההזמנה .
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• *עצה לבריאות הציבור :צריכת בשר נא או לא מבושל מספיק
(עופות  ,בקר  ,כבש  ,חזיר וכו')  ,פירות ים  ,רכיכות או ביצים עשויה להגדיל את
הסיכון שלכם במחלות המועברות במזון  ,במיוחד אם אתם סובלים מבעיות
רפואיות מסוימות .
• אורחים מתחת לגיל השתייה החוקי של המדינה אינם רשאים לרכוש או
לצרוך אלכוהול .
• חיוב של  15%על השירות יחול על כל האורחים ללא חבילת
משקאות ופריטים שאינם נכללים בחבילה המתאימה
•  MSC Cruisesנוקטת בכל אמצעי הזהירות האפשריים על מנת להבטיח
שהמזון המוצע לאורחיה יהיה באיכות הגבוהה ביותר  .ייתכן שמאכלים
מסוימים הוקפאו  .מזונות אלו מופשרים תוך שימוש בהליכים הקפדניים ביותר
שאינם משנים את האיכויות האורגנולפטיות של המוצרים  .אנו ממליצים
שאכילת בשר נא או מבושל לא מספיק  ,עופות  ,פירות ים  ,רכיכות או ביצים
עלולה להגביר את הסיכון למחלות המועברות במזון  .כל התפריטים עשויים
להשתנות בהתאם לזמינות המוצר  .הרשימה המלאה של מרכיבי המזון
מפריטי התפריט זמינה לפי בקשה  .לתזונה דלת נתרן אנא צור קשר עם
המלצר הראשי או מנהל המסעדה .

ללא תוספת סוכר

