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

הַ מנות ראשונות
אמפנדה
פאי מלוח במילוי עוף ,פלפלים מתוקים ,בצל ועגבניות

Empanada

סלט כפרי
ירוקים מעורבים עם שעועית ,חומוס ,עדשים ,עגבניות וביצים קשות
Country salad

רוטב ראנץ

Ranch dressing

מרק פטריות יער מוקרם
בטעם טרגון

Cream of forest mushroom soup

מנות עיקריות
פסטה אורצ'יאטה עם נקניק
ברוקולי ,עגבנייה טרייה וגבינת פקורינו

Orecchiette pasta with sausage

צלי עגל
ירקות מעורבים ,שבבי ריקוטה מלוחים וחומץ בלסמי מצומצם

Roast cuttlefish with basil-flavoured breadcrumbs

עוף טנדורי
מושרה במיץ לימון ,יוגורט ותבלינים ,אפוי ומוגש עם אורז בסמטי ורוטב ראיטה

Tandoori chicken

קארי ירקות
עם כוסברה ופיתה

Vegetable curry

כריך בסגנון קובני
בגט קלוי במילוי חזיר צלוי ,חזיר מבושל ,גבינת אמנטל ,מלפפונים וחרדל,
צ'יפס וסלט עגבניות
Cuban-style 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

עוגת פאדג' שוקולד
קומפוט פירות יער

Chocolate fudge cake

גלידת תותי פרוטי
גלידת פיסטוק ,פרי ספוג ברום ,קצפת

Tutti Frutti 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
ִ ,"Cruasé Rosé Metodo Classico "Tortiא ַ

€ 7.5

€ 30

יטלִ יָה
ִ ,”Prosecco DOC “Valdoא ַ

€ 6.5

€ 25

יינות לבנים | White Wines
יטלִ יָה
ִ ,”Gewürztraminer Aimé DOC “Girlanא ַ

€ 34

יטלִ יָה
ִ ,”Arneis Pradalupo “Fontanafreddaא ַ

€ 29

יטלִ יָה
ִ ,”Chardonnay Friuli Grave Borgo Tesis DOC “Fantinelא ַ

€ 6.5

€ 25

יטלִ יָה
ִ ,”Pinot Grigio Friuli Grave DOC “Forchirא ַ

€ 6.5

€ 25

יינות רוזה | Rosé Wines
Калифорния, “White Zinfandel “Beringer
יטלִ יָה
ִ ,"Bardolino Chiaretto Classico DOC "Casettoא ַ

€ 25
€ 6.5

€ 25

יינות אדומים | Red Wines
יטלִ יָה
ִ ,”Primitivo di Manduria DOC “Roccaא ַ

€ 23

יטלִ יָה
ִ ,”Chianti Leonardo DOCG “Dalle Vigneא ַ

€ 23

ְ ,”Reserva Rioja “Barón de Leyספָ ַרד

€ 28

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

€ 6.5

€ 26

€7

€ 27

ֹסט ַרלִ יָה
 Shiraz "Yellow Tail", South Easternאו ְ
• אם יש לכם אלרגיה או רגישות כלשהי למזונות ספציפיים ,יש להודיע
לצוות שלנו לפני ההזמנה.
MSC F&B 0022EAST MED - MD - L4_V1 - HEB

• *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

