מסעדת "קאזה ברונה" נעה על ציר קסום בו נעו
מגלי עולם ומלכים ,רומנטיקנים ומשוררים.
נתיב המאחד יבשות ותרבויות מהמזרח הקדום לאירופה הקלאסית ועד מחוזות
אמריקה הלטינית.
המסעדה הקורנת אוירה מיוחדת ניצבת על הצלע המערבית של זיכרון יעקב
ומשקיפה לנוף הים  ,בריכות הדגים ומטעי הבננות המרהיב ביופיו.
בקיץ ניתן לשבת על המרפסת רחבת הידיים תחת סוכת הגפנים ולשאוף מלוא
הריאות את הבריזה הצלולה והקרירה הנושבת מן הים.
צריך לעצור לרגע קט ,לשבת ,ולתת למבט לשוטט אל המרחבים האינסופיים .

תפריט חלבי
הארוחה מוגשת ממזנון חופשי











ירקות
סלט כרוב ישראלי -בצל סגול ,מלפפון ,עגבניות ,קולורבי ,כרוב סגול ,גרגירי חומוס ,פלפל חריף
ופטרוזיליה עם מיץ לימון ושמן זית
סלט עלים טריים -מס סוגי חסות רעננות עם וינגרט חרדל ,פרי עונתי ותערובת פיצוחים.
סלט עדשים שחורות  -צימוקים ,בצל סגול פרוס ,אורוגלה ,שומר וסומק.
טבולה קינואה  -קינואה אדומה ,עשבי תיבול טריים קצוצים (פטרוזיליה ,כוסברה ,שמיר ,בצל ירוק
נענע) ,חמוציות קצוצות ושקדים קלויים.
מבחר טופינגס לסלט (ג'עאלה קרוטונים וכו)
מבחר ירקות אנטי פסטי עשיר
טחינת הר ברכה
ממרח פסטו בייתי
ממרח עגבניות מיובשות

גבינות









חריץ גאודה
גורגנזולה
מוצרלה מעושנת
תום עיזים
גבינת שמנת
גבינת עמק
חמאה




מבחר בורקיטס מלוחים
מבחר קישים עשירים -לדוגמא
(גבינת עיזים ורוזמרין ,פטריות ובזיליקום ,בצל ,תרד ונענע ,בטטה וכרישה ,חצילים ופלפלים קלויים)
פסטה ברוטב עגבניות עשיר
רביולי ברוטב פסטו
בר קינוחים עשיר הכולל מבחר מיניאטורות ומיוחדים

מאפים /חמים















כללי
מבחר דגים מעושנים וכבושים
מבחר פירות יבשים
מבחר פירות העונה
מבחר מיני זיתים
דבש
מבחר ריבות וקונפיטורות ביתיות
מבחר לחמים כפריים
לימונדה ,מיץ תפוזים ומים
מזנון שתייה חמה עשיר הכולל גם קפה הפוך* ,אספרסו* ,חליטות תה צמחים ,וכו'.

מחיר 145 :ש"ח לאדם כולל מע"מ לא כולל  12%שירות .


במידה ותתקיים הופעה אומנותית לפני אחרי או במהלך הארוחה או במידה והארוחה תתארך מעבר
לזמן המקובל (מעבר לשעתיים) תחול תוספת כללית של  ₪ 250לכל שעה נוספת או חלק ממנה.



ניתן להשכיר מקרן  +מסך בעלות של ₪ 300

כמות המוזמנים מחייבת .ניתן לשנות כמות עד  20%עד  4ימים מראש.
*  -לא מוגש בשבת

התפריט מוצע לקבוצות בנות  40איש ומעלה

פרטי אשראי להבטחת הזמנה
אני ,שם ____________:שם משפחה______________:
מספר תעודת זהות________________:
מספר כרטיס אשראי______________________________:
תוקף______________:
מאשר/ת בזאת כי הפרטים לעיל ישמשו את מסעדת קאזה ברונה לצורך הבטחת הזמנתי
לארוחת בראנץ בתאריך_________ בשעה___________לכ _________ איש.
תפריט נבחר_____________
ניתן לשנות את מספר הסועדים עד  4ימים לפני מועד ההזמנה.
ידוע לי כי על פי נהלי המסעדה ביטול ההזמנה בטווח של פחות מ  14ימים מן התאריך המוזמן מחייב בדמי ביטול על סך 65
 ₪לאדם.
הריני מאשר/ת בזאת לחייב הכרטיס הנ"ל במקרה של ביטול הזמנתי על פי נהלי המסעדה.
חתימת בעל הכרטיס_______________________:
נייד___________________________________
פקס___________________________________
הערות_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________

