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אריאל ב11!/

גלי וולןצקי

פתיחות
דניאל
אלמרסא

מכרמלה בנחלה נדד לרמה״ש
ים־תיכונית עם טוויסט בינלאומי ,וב״לה שוק״ דיל

זך

דניאל דך.

וחידושים
ופתח

מסעדה

באווירה כא

פורמלית

מסעדת

אלמרסא בעכו.

ביסטרו

במבנה

עותומני

משפחתי,

המטקיף

שה
חדשה$DN2$

ברמת השרון .המסעדה ,שזר

בביסטרו לכל
מגוון שלסלטים,

המשפחה,

זך

מגדיר

השף עלאא

מסעדת שקל),

מוסא,

מציעה תפריט
$DN2$במסעדות $DN2$בשטוקהולם
עדות

במסעדת אורי

פסטות ומנות

קדירת

$TS1$וסלמון$TS1$
וסל־
פירות ים 169שקל),

$DN2$וסלמון $DN2$ברוטב מרטיני ותרד עם פירה מוקרם
מון
הממוקמת במבנה עו־
$TS1$עותומני$TS1$

שעבד בעבר במס־
$TS1$במסעדות$TS1$

בשר

צהריים

חדש

למעגן

השרון.
ברמת
כרמלה
וחצי עברו מאז סגר השף דניאל
תומני
בפרמז׳ן
$DN2$עותומני $DN2$בלבהנמל,
את מסעדת כרמלהבנחלה ,וכבר הוא
המשקיף על חומות
פתח את מסעדתטרומפלדור  10החד־
00:21-00:42
$TS1$החדשה $TS1$העיר והמעגן .המסעדה היאבבעלות
חודש

מף לחומות.

אלמרסא
(המעגן),

בעכו

נפתחה

בעכו

נפתחה

וכן

בורי בעכו ,ושותפו מרואן סוואעד .הת־
$TS1$התפריט$TS1$

89שקל).

פרטים:

ראשון־שבת

נמל הדייגים עכו.
.:

שוק מרעננת את

מסעדת לה

התפריט עם מנות

קיץ

פריט
ודגים במחירים נוחים ובאווירה נינוחה
חדשותודיל
$DN2$התפריט $DN2$משלבקלאםיקות ים־תיכוניות עם
ולאפורמלית.
קערה לבבית(לבבות עוף עם חציל
בינלאומיות,וכולל מנות כמו
השפעות
(קלי באגט
דג דניס על מצע פריקי 85שקל) ,לצד קלוי ,טחינה ואריסה עם לאפהקלויה,
בין המנות :ברוסקטה עזים
קלויה,
עם פטריות ,תרד,שאלוט ,גמבה
41שקל) ,בורי על מג׳ררה
מנות כמו צדפות מוקדמות בפרמז׳ן 32
בורגול(נתחי
גבינתעזים ,זיתיםועגבניה מרוסקת24 ,
דג בורי בתבשיל חם של מג׳דרה בור־
$TS1$בורגול$TS1$
שקל) ,פילהסלמון (ברוטבחרדל ,ציר
גול
$DN2$בורגול$DN2$
ועלים ירוקים על יוגורטועגבניות
ירקות ושמנת עם ירקות ,אורז לבן ובר
שרי74 ,שקל) .תפריט הצהריים החדש
מציע מבחר פתיחים עם לחם טרי מהת־
$TS1$מהתנור$TS1$
קלויים 72 ,שקל)וסנדוויץ׳ חזה
ושקרים
עוף(לחם מלא עםאיולי חזרת,חרדל,
$DN2$מהתנור 24 $DN2$שקל
נור
לסועד) ,וגם מנות עיקריות
קלוי ,קורנישונים ,בצלסגול
חסה ,פלפל
בלימון ,עגבניות מיובשות,
כמו חזה עוף
שקל) .פרטימ:
וסלט
קולסלו בטחינה45 ,
ארטישוקוצלפים עם אורז פרסי 52
בימי שישי
00:21-00:32
ראשוךחמישי
שקל) .לצדם מוגש תפריט הערב בהנחה
פרטים :דיזנגוף  92תל אביב,
רמת
משעות הבוקר,טרומפלדור 10
של%01
צהריים

השרון,
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