
 גן הצפון  -תפריט מסעדת פוקצ'ה

 ראשונות 
 )טבעוני(   ומטבלים   פוקצ'ה 

 ₪    16  - . ₪(   10)בעסקית  סלסת עגבניות ושמן זעתר    , מטבל חצילים וטחינה, פלפל חריף 

             )טבעוני(   אנדיב בתוספת גבינה בסגנון ברי / עדשים   סלט 

    ₪    56/64   - הדרים   יניגרט ו ו   העונה   פרי   , גרעינים   , מוחמצים   סלקים   , עלים   תערובת 

 סלט חסה אגוזים 

 ₪    56- ויניגרט בזיליקום, שמן זית וחומץ בלסמי ,  גבינה כחולה, אגוזי מלך מקורמלים 

 פטוש וגבינת שנקליש    סלט 

,  העונה   ירק , עגבנייה, מלפפון בייבי, פלפל טינקרבל, בצל,  , עלים ירוקים ' לאפה קראנץ 

 ₪    58- פוח זיתי קלמטה, שקדים קלויים וויניגרט ת 

 )טבעוני(   כרוב יווני צלוי בטאבון 

 ₪    58  - ולימון   בצל ירוק רדליה, כרישה, צ'ימיצ'ורי חלפיניו, שמן  ו סק 

 )טבעוני(   חציל בלאדי 

     ₪     44- טחינה גולמית, פטרוזיליה, בצל ירוק, מרווה, שום, לימון, שמן זית וסומק 

 ריזוטו סלק וערמונים 

 ₪   60  - פרמז'ן שמנת חמוצה, בצל ירוק ו 

 קרפצ'יו סינטה 

                            ,  בלסמי ,  ירוקים   עלים   , ן ' פרמז חרדל,    גרגירי איולי צלפים,    ברוסקטה, 

 ₪    62- לימון ו   זית   שמן 

 דג / שרימפס צרוב 

  - סומק ו   נה, כוסברה, עלים ירוקים אב ל   , זוקיני, בצל, ירק העונה, ה עגבניי   חציל, 

74/66    ₪ 

 



 דג סשימי  

בצל    שמן צ'ילי,    , סלסת עגבניות, לאבנה, דואה מצרית, קרמל הדרים, ירוקים   עלים 

 ₪    64  -   מבל קלמטה א קר ירוק ו 

 )דג נא(   קובנייה דג 

ערק, צנונית, כוסברה,    ר אוו בס   ירק העונה בורגול, יוגורט אריסה, בצל, צ'ילי ירוק,  

      ₪   64  - עלים ירוקים וטוסט זעתר 

 עיקריות 
 )טבעוני(   פסטה עגבניות ושמן זית 

                                                            ₪    68  - בזיליקום, שום, גבינת פטה ופרמז'ן 

 פסטה ללא גלוטן/ פטוציני פסטה ביתית   - ₪   10תוספת  

 ויוגורט פסטה חצילים  

עגבניות שרי, זיתי קלמטה, עשבי תיבול, שום, יין לבן, ציר ירקות, שמן זית, פרמז'ן,  

                                                                    ₪    74  - ופירורי לחם מתובלים 

 פסטה ללא גלוטן/ פטוציני פסטה ביתית   - ₪   10תוספת  

 וירק העונה   טורטליני ריקוטה 

ריות פורטבלו, דלורית צלויה, שאלוט מקורמל, יין לבן, שום, ציר ירקות, חמאה,  פט 

 ₪    94  -   פרמז'ן, בזיליקום, אגוזים מקורמלים ושמנת חמוצה 

 ניוקי פטריות וערמונים 

      ₪   88 -תרד, מחית פטריות, יין לבן, ציר ירקות, שום, פרמז'ן, חמאה ומעט שמנת

 ניוקי תבשיל עגל 

   ₪  107  -העונה, ציר בקר וחמאהפטריות, ירק 

 שישברק טלה 

 ₪    98- ירקות עונתיים, יוגורט כבשים, פטרוזילה, נענע, שום קונפי, ציר בקר וצנוברים 

 שרימפס בוקצ'וי 

     ₪   105 -שמנת, יין לבן, עגבניות שרי קלויות, קרעי פסטה, פרמז'ן וסומק

 



 ריזוטו שרימפס 

                                     ר עוף, חמאה, פרמז'ן,  בצל סגול, שרי, ירקות ירוקים, שום, צי 

   ₪    92  - שקדים קלויים ורוקט 

 )טבעוני(   כיסוני חצילים וסקורדליה פריכים מהטאבון   

עגבניות, צ'ילי ירוק, טוויל שורשים    קרם זוקיני ושורשים, בצל סגול, כרובית, סלסת 

 ₪    94  - וזעתר ולימון מקורמל 

 כבדים 

   ₪    85  - פולנטת גזר, סלק צלוי, רכז רימונים, ציר בקר, חמאה, בצל ושום 

 נתחי פרגית 

   ₪    92- חרדל ולימון, שמנת דיז'ון עם עוף מעושן וירקות מהטאבון   ת מרינד 

   קבב טלה 

 ₪    92  - ים צנוברו   בצל ירוק, פטרוזיליה טחינה,, עגבניות שרי תבשיל פריקה, בצל מהטאבון,

 סינטה   סטייק 

 ₪    140  - בתוספת ירקות מהטאבון ורוטב לבחירה 

 דן קיבוץ של הגידול מחוות דגים
 / ברמונדי   פורל פילה  

 ₪   110  - ירקות ירוקים, עגבניות צלויות, שום, שמן זית, לימון, יוגורט ודואה מצרית 

 

   

                                                            (וחגים שבתות  כולל לא) 15:30 עד 12:00-מ  צהריים תפריט

                                                                                                   .יציג שהמלצר ממבחר, לבחירה ראשונה מנה ניתנת מהתפריט עיקרית מנה  במחיר
 (שתייה כולל לא)

 ₪   20  לצהריים   מתוק   משהו 

   

 

                                                



 שתייה קלה
           ₪    14  - קולה / דיאט קולה / זירו / ספרייט / דיאט ספרייט / פאנטה  

               ₪    14  - אשכוליות, ענבים, תפוחים, תפוזים    - מיצי פריגת 

                                                    ₪    12- נביעות     - מים מינרלים 

                                   ₪    22/12  - מ"ל     750מ"ל /    250  - מים מוגזים 

 ₪   13  - מאלטי בירה שחורה 

 בירות 
 : מהחבית 

 ₪   36/33שליש/חצי    -   ודיז א 

 ₪   36/33שליש/חצי    -   Ambar Aleשקמה  

 בירה מבקבוק 
 ₪                                                           28 –מ"ל  330ויינשטפן   

                                                    ₪    26  - מ"ל     330אסטרייה דאם  

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 


