
HEB

ארוחת צהריים

טבעוני צמחוני

 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.

מנות ראשונות
פרוסות דקות של מרלין מעושן במרינדה בשמיר*

על סלט שומר עם שמן זית כתית מעולה ומיץ פירות הדר
Thin slices of smoked marlin marinated with dill*

סלט אנדלוסי
חסה אייסברג, פלפל מתוק, עגבניות, בצל, שעועית לימה, תירס מתוק

Andalusian salad
רוטב גבינה כחולה

Blue cheese dressing

מרק חומוס עם שמן זית ורוזמרין
Cream of chickpea soup with olive oil and rosemary

מנות עיקריות
 פסטה טרייה עשויה על הסיפון

Garganelli Caruso הסגנון של
עם רוטב חזיר-פטריות שמנת

Garganelli Caruso’s style

חבילת דגים
פילה הייק אפוי בנייר אפייה עם תפוחי אדמה, עגבניות, צלפים, זיתים שחורים,

אורגנו ושמן זית כתית מעולה
Fish parcel

סינטה בקר בגריל פרוסה*
עם עלי רוקט, חתיכות עגבניות, שבבי גבינת פקורינו

והפחתה של חומץ בלסמי מודנה
Sliced grilled beef sirloin*

פאקורה
לביבות ירקות עם צ'אטני בצל

Pakora

MSC מקסי המבורגר*
המבורגר בקר כפול בלחמנייה רכה עם צ'דר, בייקון בגריל,
פטריות מוקפצות עם שום ופטרוזיליה, מוגש עם תפוצ'יפס

MSC maxi burger*

מבחר מומלץ
סטייק טי בון*

500 גרם / 1.1 פאונד, תפוחי אדמה צלויים, עגבניות שרי צלויות,
שעועית ירוקה

T-bone steak*

€ 18

חיוב של 15% על השירות יתווסף לחשבון שלכם.

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

ארוחת צהריים

 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.

 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 Cruises נוקטת 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

קינוחים
מבחר גבינות בינלאומי

עם ענבים וריבה
International cheese selection

עוגת גזר
ציפוי קרם גבינה

Carrot cake

Poire Belle Hélène
גלידת וניל, אגס, רוטב שוקולד, קצפת ושקדים קלויים

Poire belle Hélène

גלידה וסורבה
שאל את המלצר שלך עבור שלנו מבחר גלידות וסורבה

Ice cream and sorbet

פאי קראמבל תפוחים
גלידת וניל

Apple crumble pie

צלחת פירות טריים
Fresh fruit plate

המלצות הסומלייה
Sparkling Wines | יינות מבעבעים

Prosecco DOC ”Valdo€ 6.5€ 25”, ִאיַטִליָה
Asti DOCG ”Sant’Orsola€ 6.5€ 25”, ִאיַטִליָה

White Wines | יינות לבנים

Friulano Friuli Grave Borgo Tesis DOC ”Fantinel€ 24”, ִאיַטִליָה
Sauvignon Blanc ”San Nicolas€ 23”, צ'ילה

Chardonnay Langhe DOC ”Villa Lanata€ 6.5€ 25”, ִאיַטִליָה
Viognier Terre Siciliane DOC ”Baglio di Grisì€ 6.5€ 25”, ִאיַטִליָה

Rosé Wines | יינות רוזה

White Zinfandel ”Beringer€ 25”, ליפורניה
Bardolino Chiaretto Classico DOC ”Casetto€ 6.5€ 25”, ִאיַטִליָה

Red Wines | יינות אדומים

Bordeaux Rouge Légende R ”Domaines Barons de Rothschild€ 31”, ָצְרַפת
Chianti San Fabiano Etichetta Nera DOCG ”Fattoria San Fabiano€ 30”, ִאיַטִליָה

Protos Tinto Fino€ 28, ְסָפַרד
Beaujolais Village AOC ”George Dubœuf€ 7€ 27“, ָצְרַפת

Syrah Terre Siciliane DOC ”Baglio di Grisì€ 6.5€ 26”, ִאיַטִליָה
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