ארוחת צהריים
זמין תמיד
כופתאות מנטי בקר
כופתאות עם רוטב ב צל מתובל ,
שמן שמי ר  ,נענע ו צ 'ילי
Beef manti

לחם שטוח
עם ת רד  ,ח צילים  ,גבינת פטה ,
מלפפון ,עגבניות ו רו קט
Flatbread

סלט אבטיח
עם גבינת פטה  ,נענע ט רייה  ,פלפל
ג רוס  ,ג רעיני דלעת מלוחים ולימון
Watermelon salad

פיתות בגריל
עם עוף צלוי מתובל סלט עגבניות עם
ב צל  ,סומא ק וכוסב רה  ,קו רני שונים ,
חומוס  ,תפו ציפס
Grilled pita bread
with spiced roast beef

עלי גפן ממולאים באורגנו
ואורז בטעם נענע
רוטב יוגו רט 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

מנות ראשונות
גראטן מולים ניו זילנדיים
עם פי רו רי לחם בטעם שום  ,פט רוזיליה ו שמן זית כתית
New Zealand mussels au gratin

סלט וולדורף
חסה  ,עוף מאודה ק צוץ  ,תפוחים י רו קים  ,סל רי ז 'וליין  ,אגוזי מלך ומיונז
Waldorf salad

מרק דגני בוקר וקטניות
בטעם רוזמ רין

Legume cereal soup

מנות עיקריות
פסטה פנה ברוטב ביצים קרמי
עם פט רוזיליה וביי קון פ ריך

Penne pasta in a creamy egg sauce

צ 'יופינו
תב שיל דייגים איטל קי של פי רות ים עם מ רלוזה  ,ש רימפס  ,צדפות  ,קלמ רי ,
מולים ו צדפות ים ב רוטב עגבניות ח ריף

Cioppino

גראטן אסקלופ חזיר עם גבינה ועגבנייה טרייה
או רז מו קפץ עם ביי קון  ,אפונה וב צל

Pork escalopes au gratin with cheese and fresh tomato

קלצונה ממולאת
עם י ר קות  ,עגבנייה וטופו רך

Stuffed calzone

המבורגר ביסמרק*
ב ק ר עם בי צה מטוגנת  ,חסה ומיונז  ,צ 'יפס

*Bismarck hamburger

מבחר מומלץ
סטייק טי בון*
 500ג רם  1. 1/פאונד  ,תפוחי אדמה צלויים  ,עגבניות ש רי צלויות ,
שעועית י רו קה
*T-bone steak

חיוב של  15%על ה שי רות יתווסף לח שבון שלכם .

• אם י ש לכם אל רגיה או רגי שות כל שהי למזונות ספ ציפיים  ,י ש להודיע
ל צוות שלנו לפני ההזמנה .
• *ע צה לב ריאות ה ציבו ר  :צ ריכת ב ש ר נא או לא מבו של מספי ק
(עופות  ,ב ק ר  ,כב ש  ,חזי ר וכו ')  ,פי רות ים  ,רכיכות או בי ציםע שויה להגדיל את
הסיכון שלכם במחלות המועב רות במזון  ,במיוחד אם אתם סובלים מבעיות
רפואיות מסוימות .

HEB

צמחוני

טבעוני

€ 18

ארוחת צהריים

HEB

קינוחים
מבחר גבינות בינלאומי
עם ענבים ו ריבה

International cheese selection

גלקטובורקו
ב צ ק פילו  ,ק רם סולת וסי רופ
Galaktoboureko

גלידת נוגטין
גלידת וניל  ,פי רו רים שבי רים  ,רוטב ק רמל ו ק צפת

Nougatine sundae

גלידה וסורבה
שאל את המל צ ר שלך עבו ר שלנו מבח ר גלידות וסו רבה

Ice cream and sorbet

פאי קרמבל תפוחים
גלידת וניל

Apple crumble pie

צלחת פירות טריים

Fresh fruit plate

המלצות הסומלייה
יינות מבעבעים | Sparkling Wines
 , ”Cava Reserva Familia “Juvé y Campsסְפָ רַד
 , ”Prosecco DOC “Valdoאִיטַלִיָה

€ 40
€ 6.5

€ 25

יינות לבנים | White Wines
 , ”Greco di Tufo DOCG “Mastroberardinoאִיטַלִיָה

€ 32

 , ”Friulano Friuli Grave Borgo Tesis DOC “Fantinelאִיטַלִיָה

€ 24

 , ”Chardonnay “Woodbridge by Robert Mondaviקליפו רניה

€ 8.5

€ 34

 , ”Sauvignon Isonzo del Friuli DOC “Tenuta Villanovaאִיטַלִיָה

€ 7.5

€ 29

יינות רוזה | Rosé Wines
 , ”Rosa Vittoria Langhe DOC Rosato “Castello Santa Vittoriaאִיטַלִיָה
 , ”Rosé d’Anjou “Barton & Gustierצָ רְפַת

€ 26
€7

€ 27

יינות אדומים | Red Wines
 , Protos Tinto Finoסְפָ רַד

€ 28

 , "Lambrusco Grasparossa DOC "La Battagliaאִיטַלִיָה

€ 26

 , “Beaujolais Village AOC “George Dubœufצָ רְפַת

€ 27

 , "Santa Cristina Toscana IGT "Antinoriאִיטַלִיָה
 , ”Merlot Friuli Grave Borgo Tesis DOC “Fantinelאִיטַלִיָה
• אם י ש לכם אל רגיה או רגי שות כל שהי למזונות ספ ציפיים  ,י ש להודיע
ל צוות שלנו לפני ההזמנה .
MSC F&B 0022EAST MED - MD - L13_V1 - HEB

• *ע צה לב ריאות ה ציבו ר  :צ ריכת ב ש ר נא או לא מבו של מספי ק
(עופות  ,ב ק ר  ,כב ש  ,חזי ר וכו ')  ,פי רות ים  ,רכיכות או בי ציםע שויה להגדיל את
הסיכון שלכם במחלות המועב רות במזון  ,במיוחד אם אתם סובלים מבעיות
רפואיות מסוימות .
• או רחים מתחת לגיל ה שתייה החו קי של המדינה אינם ר שאים ל רכו ש או
ל צ רוך אלכוהול .
• חיוב של  15%על ה שי רות יחול על כל האו רחים ללא חבילת
מ ש קאות ופ ריטים שאינם נכללים בחבילה המתאימה
•  MSC Cruisesנו קטת בכל אמ צעי הזהי רות האפ ש ריים על מנת להבטיח
שהמזון המו צע לאו רחיה יהיה באיכות הגבוהה ביות ר  .ייתכן שמאכלים
מסוימים הו קפאו  .מזונות אלו מופ ש רים תוך שימו ש בהליכים ה קפדניים ביות ר
שאינם מ שנים את האיכויות האו רגנולפטיות של המו צ רים  .אנו ממלי צים
שאכילת ב ש ר נא או מבו של לא מספי ק  ,עופות  ,פי רות ים  ,רכיכות או בי צים
עלולה להגבי ר את הסיכון למחלות המועב רות במזון  .כל התפ ריטים ע שויים
לה שתנות בהתאם לזמינות המו צ ר  .ה ר שימה המלאה של מ רכיבי המזון
מפ ריטי התפ ריט זמינה לפי ב ק שה  .לתזונה דלת נת רן אנא צו ר ק ש ר עם
המל צ ר ה רא שי או מנהל המסעדה .

ללא תוספת סוכר

€8

€ 32

€ 6.5

€ 25

