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בגן האירועים “אמרלד” מאמינים כי ניחוחות 
וטעמים הן המרכיב החשוב ביותר באירוע.

אנו מציעים לכם חוויה יוצאת דופן המשלבת 
עשייה קולינרית וטכניקת בישול אשר נוגעת 

בפרטים הקטנים ביותר.

על המקהלה הזו המכונה “מטבח” מנצח השף - 
אייל מרציאנו המביא עמו טעמים יחודיים ובלתי 

נשכחים.

אנו מזמינים אתכם למסע אוכל חושני, מענג, 
מטלטל ומפנק. 





מסע עולמי- תפריט קבלת פנים
גן האירועים 'אמרלד' מזמין אתכם לחוויה קולינרית עולמית, המציעה 

טירוף חושים לטעמים, מהמטבחים השונים בעולם. 

7 עמדות לבחירה

קסדייס אנגוס
נתחי קרפצי'ו אנטריקוט בתוספת ירקות טריים וחמוצים מלווה ברטבים מענגים 

תוצרת הבית מגולגלים בטורטייה חמה.

בוריטוס
פילה עוף עסיסי בשילוב בצל מוזהב, פלפלים ושעועית מגולגלים בטורטייה 

מפנקת ועשירה.

מרקש
הקוסקוס האוטנטי מתבשל לו בליווי מרק ירקות עשיר. 
לצד תבשיל בשר ראש בתוספת גרגרי חומוס פיקנטיים.

סושי רול 
המאכל היפני המסורתי מוגש אליכם עם טוויסט עכשווי בפריסה אישית לעיני 

האורח בליווי רטבים מגוונים.

טאבון לבנוני
מאפים שמגיעים אליכם הישר מהמטבח הערבי-ומוכנים לעורר לכם את בלוטות 

הטעם בליווי שלל תוספות הנאפות במקום.
צנוברים ופטרוזיליה, פיתות בשמן זית, זעתר וסומק, סלט טאבולה לבנוני, טחינה 

בלאדי ופלטות אנטיפסטי.

טעימה מתאילנד
בצ’ופסטיקס או במזלג, תהנו מנודלס מוקפץ בתוספת חיתוכי אנטריקוט, רצועות 

פרגית או צמחוני לבחירת האורח. 
הנודלס מלווה בירקות טריים, שמן שומשום ורטבי המזרח.

מזרח תיכון חדש
מתכון החומוס, פרי פיתוחו של השף שלנו, מוגש לכם בהרבה אהבה ים תיכונית. 
חומוס אסלי קטיפתי אמיתי המיוצר מגרגרי חומוס רכים וטחינה משובחת. מגיע 

לצד תוספות טעימות לבחירת האורח:
פטריות מוקפצות עם בצל, בשר כבש בצנובר ופטרוזיליה, גרגרי חומוס חמים.

על הגריל
קבב טלה מנתח איכותי ומובחר נצלה על פלנצה לוהטת, מוגש ב”פיתה-ביס” 

חמה בשילוב מגוון תוספות חסה, מחמצים ובצל...

קנטקי פרייד-צי'קן 
פשוט ללקק את האצבעות.... כנפי עוף מוקפצות ברוטב ברביקיו וצ׳ילי מתוק/

חריף, נגיסי פילה עוף בטמפורה במילוי מטבלים.
 

שווארמה ביס 
נתחי בשר משופדים נעים בתנועה מהפנטת שפותחת לנו את התיאבון ומגישה 

שווארמה פרגית\הודו ממכרת בתוך לאפה חמה וטרייה.

הסביח של אייל 
ישנן הרבה דרכים להכין סביח, אבל שלנו היא הטובה ביותר!

מיני פיתות המוגשות במילוי חצילים מטוגנים, ביצה ,טחינה, עמבה וחמוצים.

רק בשר
הישר מהמטבח הארגנטינאי, על גריל הפחמים נצלים ונפרסים לעיני האורח 
מגוון בשרים מובחרים. נתחי סינטה מיושנת במשרה חרדל, שום ודבש. נתחי 

אסדו במשרה תבלינים וקורנביף בקר במשרה ירקות שורש. מוגש לכם לצד מגוון 
רטבים.

פיש & צ'יפס
דגים מצופים מטוגנים בליווי פוטטוס על מצע רטבים וירקות טריים. פשוט להנות 

מכל ביס טעים.



סודוך
טוסט נקניק חם טעים ומשביע. סנדוויץ' מפנק הכולל נתחי פסטרמה 

איכותית ורטבים לבחירה בלחם ביתי בטוסטר.

מין הים על הפלנצ'ה 
ברבוניות, פילה ברבוניה ופילה אמנון צרובים על פלנטה לוהטת בתוספת 

לימון ורטבים.

סימפוניה נורבגית 
הישר מהים מובאים אלינו דגים מובחרים בהכנה פרונטאלית של פלטות 
דגים מעושנים, גרבדלקס סלומון בכבישה קרה פרוס על מצע סלט ירוק 

בוויניגרט אסיאתי וצלפים, ממרח איקרה לבנה וורודה בתוספת מיני 
טוסטים אישיים.

 

בנשנוש 
עמדת מטוגנים הכוללת קובה נבלוסיה, סיגרים במילוי בשר ופסטלים 
במילוי תפו”א המטוגנים בשמן עמוק. מוגשים בתוספת מחמצי הבית 

בליווי ממרחים פיקנטיים.

חורף חם 
ניחוחות של עונת הגשמים עוטפת אותנו עם מרק בטטה, מרק דלעת, 

מרק מינסטרונה ומרק קרם קישואים שמחממים לנו את הלב.

לחם באו 
לחמניות מאודות בתוספת בשר המתבשל בתהליך איטי ומדוייק. 

הבשר מפורר ומתובל ברוטב אסיאתי.
מוגש לצד ירקות גינה טריים, עשבי תיבול ורטבים.

בתור התחלה…
הדרך הנכונה לצביעת השולחן היא באמצעות הסלטים שלנו אשר מגישים 
לכם חוויה עונתית וטרייה. מבחר סלטים מגוונים בתוספת היצע לחמים 

עשיר: לחם פרנה מרוקאי, לחמי דגנים וקמח מלא.

8 סלטי הבית לבחירה

 מחמצי הבית
גזר, מלפפון, כרוב, קולורבי סלרי ופלפלים צבעוניים בתחמוצת בהכנה ביתית.

סלט אדום
סלט מטבוחה מרוקאי חריף.

  חומוס גרגירים
חומוס אסלי בתוספת גרגירי חומוס רכים, שמן זית ופטרוזיליה.

 וולדרוף 
רצועות תפוח עץ בליווי אגוזי קשיו, מקלוני סלרי ואננס.

 סטייק חציל
פרוסות חציל מטוגנות מצופות פירורי לחם בליווי רוטב וויניגרט.

קוביות חציל
חציל קצוץ ברוטב סויה ושום.

  חציל פיקנטי
קוביות חציל מטוגנות, קוביות פלפלים ברוטב עגבניות פיקנטי.

שורשים
סלק אדום וקולורבי במעטפת חומץ בלסמי.



 בריאות 
עלי סלרי, פטרוזיליה, בצל ירוק, קשיו וחמוציות.

אנטיפסטי
חציל, זוקיני, בצל, שומר פלפלים ובטטה אפויים בעשבי תיבול.

  חריף
רצועות פלפלים חריפים קלויים וקלופים בגריל בשום ולימון.

טריקולור
פלפלים בשלושה צבעים קלויים בתחמיץ.

 גזר מבושל
גזר מבושל בתיבול שום, שמן זית, כוסברה ואריסה ביתית.

 גזר עצבני
רצועות גזר בשמן זית, לימון ופלפל חריף.

בטטה פרייז
 קוביות בטטה מטוגנת בתיבול צ’ילי מתוק, שום ונגיעות אננס.

יער חם
מיקס פטריות שמפניון ופטריות פורטובלו מוקפצות ברוטב טריאקי על מצע חסה. 

מוגש חם!

 טאבולה
גרגירי בורגול בליווי פטרוזיליה, תפרחות נענע, בצל ירוק וקוביות מלפפון ועגבנייה 

טריים בתיבול לימוני.

איטליה הקטנה
פסטה קרה עטופה בעגבניות מיובשות, פלפלים חתוכים, עלי ריחן, עיגולי זיתים, 

פרוסות שום, פסטו ושמן זית.

הסלט הסיני
כרוב לבן בתיבול לימוני עם תפזורת שומשום קלוי.

 כבד חם
כבד טרי צלוי שנטחן ונזלף לצנצנת זכוכית בשילוב קוביות חצילים וקישואים 

מטוגנים וביצים קשות.

 ארטישוק
רצועות של תחתיות ארטישוק מבושל, פלפלים ועשבי תיבול.

  קולסלאו 
פרוסות כרוב לבן, גזר מגורר ומיונז בתבליני הבית.

עגבנייה חריפה
סלט עגבניות בשמן זית, שום, כוסברה, פלפל חריף ולימון.

 שרי צבעוני
סלט עגבניות שרי בשמן זית, צנוברים וריחן.

 אבוקדו מנצח
אבוקדו טרי, קוביות פלפלים צבעוניים, מלפפון חמוץ, בצל סגול בעשבי תיבול – 

בעונה!

סלק מרוקאי
סלק אדום מבושל כוסברה ושום בתחמיץ.

בגינה
פטריות כבושות עם קוביות פלפלים בשמן זית לימון ועשבי תיבול.

חציל רומני
חצילים שרופים באש גלויה בליווי פלפלים קלויים וקוביות עגבנייה קצוצות בתיבול 

שמן זית



הספיישלים שלנו

מנות בהגשה מרכזית. 3 לבחירה

קרפצ’יו סינטה
נתחי סינטה פרוסים דק דק, בליווי חומץ בלסמי מצומצם בתוספת סלט עלים.

סלט רוסטביף
שילוב של נתחי רוסטביף המוגשים על מצע סלט ירוק ברוטב ויניגרט וסילאן 

תמרים.

 פטה כבדים
כבד מוקפץ בסילאן תמרים וויסקי משובח, בליווי ריבת בצל.

קרפצ’יו סלק 
פרוסות סלק דקיקות ברוטב בלסמי מצומצם, מיץ לימון, שמן זית ועלי מיקרו.

טריו פטריות
פטריות פורטובלו, שיטאקי ושמפניון מוקפצות יחדיו ברוטב אסייאתי. מונחות על 

סלט עלים מרענן.

סביצ’ה מוסר ים
דג מוסר ים בחיתוך גס בשילוב קוביות דקיקות של פלפלים צבעוניים, כוסברה, 

לימון טרי ומלח ים אטלנטי.

מן הים
ברבוניות בציפוי פירורי לחם מטוגנות בשמן עמוק ברוטב צ’ילי לימוני.

-בתוספת תשלום-



בראש ובראשונה
קרב הסכינים הראשון מציג בפניכם פנטזיה קולינרית 

שנושאת עמה מסורת ותעוזה מן הים ומן היבשה.

מנות ביניים
2 מנות לבחירה 

אמנון יווני
פילה אמנון אפוי ברוטב עשבי תיבול בליווי סלט עלים.

אמנון צפון אפריקאי
פילה אמנון מוברש ברוטב צ'רמלה על מצע חריימה 

וארטישוק.

אמנון אדמוני
פילה אמנון במשרה עגבניות מיובשות, כוסברה, בזיליקום 

ותימין.

אמנון מרוקאי
פילה אמנון ברוטב פיקנטי על מצע של גרגירי חומוס.

דגים



אמנון ספרדי
פילה אמנון במרינדת סלסה עגבניות תמר אדומות ועשבי 

תיבול.

אמנון קראסט
פילה אמנון אפוי בקראסט שקדים, אגוזים ופירורי פנקו 

יפניים על מצע עלי בייבי רענניים. מוגש בליווי פלחי לימון 
טריים.

רול לברק
רול פילה לברק במילוי ירקות שורש עסיסיים.

לברק עשבי תיבול
פילה לברק אפוי ברוטב עשבי תיבול על מצע פלפלים. 
מוגש עם פסטה שחורה אשר מוקפצת ברוטב אלי- אליו.

סלמון נורבגי
פילה סלומון בעשבי תיבול מונח על פירה אפונת גינה.

סלמון אסייתי
סלמון אפוי לצד פטריות שימג’י ופטריות שמפניון מוקפצות 

ברוטב טריאקי מתקתק

גלילת חציל מפנקת
חציל ממולא בבשר כבש טחון, צנוברים ועשבי תיבול בליווי 

טחינה סלסה מפנקת.

מנת כבדים
כבדי עוף בשילוב בצלים, פטריות ויין מרסלה. שוכבים על 

מצע ניוקי תפו”א מרענן.

רול כבדים
עלי פילו במילוי כבד ברוטב סילאן תמרים, אגוזי מלך, פלפל 

שאטה, כוסברה ובצל זהוב ברוטב פירות יער.

הפסטייה
מאפה מענג עשוי מבצק פילו ממולא בפרגית, צנוברים, 

שקדים קלויים, בצל וקינמון ברוטב יין אדום. מוגש על מצע 
קרם משמש, ובעיטור פלחי אננס.

מאפה אמרלד
מעטפת אנטריקוט במילוי רצועות דקיקות של פרגית, פטריות 
וירקות שורש ברוטב צלי בקר, עטוף כולו בבצק פילו קרנץ’. 

מוגש לצד קונפי דלעת ועלי מיקרו.

סלסלת קדאיף
קדאיף ממולא בשר טלה משובח. מוברש עם טחינת סלק 

אדומה.

שווארמה רול
בצק פילו במילוי נתחי שווארמה, בצל מטוגן, סומק 

ופטרוזיליה. מלווה בזיגוג של טחינת עמבה.

כנאפה כבדים
כבד צרוב בשילוב אגוזי מלך משובחים, פלחי בצל ברוטב 
סילאן תמרים. מונח תחת אטריות קדאיף אפויות בזיגוג 

מייפל.

בשר



מהמיוחדים שלנו
מנות ביניים בתוספת תשלום

דניס שלם אפוי בתנור בשמן זית, שום ועשבי תיבול.

פילה דניס אפוי בפסטו כוסברה ושקדים, מוגש על מצע עלי מנגולד 
בשמן זית ולימון.

פילה פורל אפוי בחמאת שום )פרווה( ויין לבן על מצע סלט בורגול 
ברוטב סילאן ובוטנים חריף-מתוק.

פילה בורי צלוי בתנור על מצע של פול ירוק, לימונים, עגבניות שרי ושיני 
שום בעשבי תיבול ושמן זית.

פילה לברק מוגש על ירקות מוקפצים ברוטב טריאקי, שומשום ושקדים 
קלויים.

חזה מולארד עשוי בגריל, מוגש ברוטב צ’ילי חריף-מתוק ואגוזי קשיו על 
מצע אטריות אורז.

מדליוני פילה בקר בגריל מונחים על פירה בטטה ברוטב יין אדום 
ורוזמרין.

כבד אווז צרוב בגריל על מצע עדשים וירקות שורש בקרמל פורט.

כבד אווז צרוב בגריל מיושב על בריוש בקונפיטורת בצלצלי שאלוט.

שקדי עגל ובשר ראש ברוטב עגבניות חריף על בסיס ארטישוק ירושלמי.

מח עגל ברוטב עגבניות חריף / ברוטב לימון פיקנטי.



ועכשיו לעיקר
החלק האמיתי של הארוחה מתחיל בהגשת מבחר הבשרים 

שלנו, הלקוחים מהנתחים הטובים ביותר.
תשוקת השף היא משחק טעמים חדשניים ואיכותיים המוגשים 

לכם היישר אל הצלחת.

מנות עיקריות בהגשה – 2 לבחירה

סטייק פרגית מושרה ברוטב סויה, סילאן וג’ינגר בליווי אורז אסיאתי.

סטייק פרגית מושרה במרינדת לימונים מרעננת.

סטייק פרגית בכוסברה טרייה, פטרוזיליה מרעננת, שמיר ובזיליקום בתיבול 
שום ושמן זית.

פרגיות צלויות בתנור בשמן זית, תבלין קייג’ון ושיני שום. מוגש בליווי לימון 
טרי, בתוספת הום פרייז.

שיפודי פרגית אסיאתי ברוטב חלב קוקוס ולמון גראס.

סטייק אנטריקוט מיושן בקונפי שום בתוספת ירקות קלויים, תפו”א בטטה.

אסדו עגל בצלייה איטית וירקות שורש. מוגש על פירה  תפו”א.

ספריבס טלה על מצע ריזוטו בורגול בליווי ירקות שורש.

אוסובוקו כבש בציר טבעי, ירקות שורש ותפו”א פריזיאן.

נתח פילה בקר בליווי בטטה ושעועית ירוקה ברוטב פלפלת.

מנה עיקרית כתחליף – אחת לבחירה

דואט פרגית ופילה בקר מפולפל לצד תפו”א, בטטה, 
שעועית ירוקה עדינה ועגבניות שרי.

דואט פרגית ואנטריקוט בתוספת פלחי בטטה, תפו”א, 
זוקיני ועגבנייה צלויה.

מנות עיקריות בתוספת תשלום

צלעות כבש בשמן זית, טימין ותבליני המטבח.

פילה בקר רוסיני בתוספת כבד אווז ופטריות פורטבלו 
ברוטב מרסלה מפולפל.

אוסובוקו עגל מוגש על תבשיל ארטישוק ירושלמי בזעפרן 
ובצל סגול.





 חטאים קטנים

מבחר קינוחים מעולים שיכניסו 
מתיקות לאירוע שלכם.

 סופלה שוקולד חם
הקינוח הקלאסי של עוגת שוקולד חמה ונימוחה. מוגש עם גלידת וניל.

שטורודל תפוח עץ
מלית תפוחים רכה מונחת על גבי בצק דקיק ומגולגלת מספר גלגולים לפי מיטב 

המסורת האוסטרית.

קדאיף חלבה
שכבות של אטריות קדאיף אפויות וחלבה.

סורבה
 קינוח מתוק, קפוא ומרנין חך במגוון טעמים מרעננים.

מלבי
קינוח על בסיס שמנת ומי ורדים. קליל, קר, טעים ומפנק.

קוקילידה
עוגית שוקולד צ’יפס פריכה בליווי גלידת אגוזי לוז / גלידת וניל בזיגוג רוטב 

פירות יער.

פיצקוקוס
כדור גלידת קוקוס מצופה בשברירי פקאן מסוכר ושקדים גרוסים.

בר קפה/ תה משודרג עומד לרשות 
האורחים במהלך כל הערב

או- פלטת קינוחי אמרלד מרכזית.



בשעות הקטנות
בדיוק כשהאורחים מתחילים לפנטז על חטאים קטנים 

וטעימים, אנו מציעים עמדות לילה שימלאו מחדש האנרגיות 
היוצאות ברחבת הריקודים.

השירות כרוך בתוספת תשלום

בורגרים
מיני המבורגרים תוצרת בית מוגשים בלחמניות בורגר 

בתוספת ירקות טריים ומטבלים

 ד”ר עגבניה 
שקשוקת ביצים המבושלת על אש קטנה עם עגבניות, 

בצל ופלפלים בליווי מיני פיתות וחמוצים.

הסביח של אייל 
חצילים, ביצה ועמבה בתוספת טחינה, חמוצים וירקות 

טריים שיוצרים חלום קטן בפיתה.

הלו תימן
ג’חנון, ביצים קשות, סחוג ועגבניות מרוסקות כמיטב 

המסורת התימנית מוגשים עם חמוצים וירקות גינה.




