
 
 

 

 

 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.

 לשבת, ולתת למבט לשוטט אל המרחבים האינסופיים .  צריך לעצור לרגע קט,

 

 

  



 
 

 

 תפריט סביליה  

 

 
 טאפסים ומנות ראשונות )מוגש מרכזי(:  

 פיצוחים ותערובת   עונתי פרי , חרדל רטוויניג  עם  רעננות   חסות סוגי מס -טריים  עלים   סלט   

 במילוי בשר בציפוי פריך  בצק  עלה –סטיהפ . 

  סלט השף 

  בלסמי  ט וויניגר שום, זית שמן  עם צלויים   עונתיים  ירקות מבחר -קלויים   ירקות אנטיפסטי   

 ועשבים לימון ,  בכמון  מתובל, גרגירים  עם  חומוס . . 

  (,  נענע  ירוק  בצל , שמיר , כוסברה, פטרוזיליה) קצוצים טריים  תיבול עשבי , אדומה  קינואה  -  קינואה טבולה

 . קלויים  ושקדים   קצוצות  חמוציות 

  קצוצה  פטרוזיליה עם  ברכה הר  טחינה 

 
 מנות עיקריות )אחת לבחירה(:  

  עשביי תיבול   בתערובת הגריל  על   צלוי -  עוף חזה . 

 ברכה הר טחינה עם  מוגש טריים  תיבול  עשבי   עם, הגריל על - טלה   קבב . 

 קצוץ ירוק  ובצל  אוריינטלית  תבלינים  בתערובת  - הגריל  על  פרגית . 

   במעטפת תבלינים -סלמון . 

 
 תוספות  

  ירקות קלויים   
   תפוחי אדמה בתנור 

 
 קינוחים ושתייה חמה 

   קפה או תה 

 שכבות של נוגט קריספי, קרם שוקולד בלגי וגנאש שוקולד מריר.  - שוקולד   קוביית 
 
 

 במהלך הארוחות יוגשו לשולחן מיצי פריגת ללא הגבלה. 
 

 ומטבלים יוגשו לשולחן. מהתנור ם ח לחם כפרי 

 
 תשר למלצרים  ₪12% לאדם כולל מע"מ  לא כולל  149*המחיר 

 
 סועדים  24התפריט מיועד לקבוצות של עד 

 
 *יש להודיע על צמחונים מראש 

  



 
 

 

 תפריט ארוחה עסקית

 
   טאפסים ומנות ראשונות:

 פיצוחים  ותערובת   עונתי פרי , חרדל וינגרט עם  רעננות   חסות סוגי מס -טריים  עלים   סלט . 

  סלט השף 

 ועשבים לימון ,  בכמון  מתובל, גרגירים  עם  חומוס . 

  סלט כרוב 

 
 מרק עשיר בחורף / מנת פתיחה בקיץ  

 
 מוגש בליווי שתי תוספות חמות. -מנות עיקריות )בחירה  בין שלושה סוגים(

 

  עשביי תיבול   בתערובת הגריל  על   צלוי -  עוף חזה . 

 בקראסט של עשבי תיבול טריים ושום  פילה אמנון . 

 ברכה הר טחינה עם  מוגש טריים  תיבול  עשבי   עם, הגריל על - טלה   קבב . 
 

 שתייה חמה 
 

  קפה או תה 
 שכבות של נוגט קריספי, קרם שוקולד בלגי וגנאש שוקולד מריר.  - שוקולד   קוביית 

 ₪ לאדם )יש לציין אם רוצים בהערות(  11תוספת *
 

 במהלך הארוחות יוגשו לשולחן מיצי פריגת ללא הגבלה. 
 . לחם הבית

 
 תשר למלצרים  ₪12% לאדם כולל מע"מ לא כולל  119* המחיר 

 
 סועדים  24התפריט מיועד לקבוצות עד  

 
 *יש להודיע על צמחונים מראש 

 
  



 
 

 

 

 פרטי אשראי להבטחת הזמנה 

 
 שם משפחה:______________  אני, שם:____________ 

 מספר תעודת זהות:________________ 

 אשראי:______________________________ מספר כרטיס  

 תוקף:______________ 

 מאשר/ת בזאת כי הפרטים לעיל ישמשו את מסעדת קאזה ברונה לצורך הבטחת הזמנתי  

 בשעה___________לכ _________ איש. _________בתאריך _צהריים/ערבלארוחת 

 תפריט נבחר_____________

 שעות לפני מועד ההזמנה.  24ניתן לשנות את מספר הסועדים עד 

שעות מן התאריך המוזמן מחייב בדמי ביטול על סך   48ידוע לי כי על פי נהלי המסעדה ביטול ההזמנה בטווח של פחות מ 

 ₪ לאדם. 45

   המקובל לזמן מעבר תתארך והארוחה במידה או הארוחה במהלך או אחרי לפני אומנותית הופעה ותתקיים במידה •

 .ממנה חלק או נוספת  שעה לכל ₪ 250 של כללית תוספת  תחול( לשעתיים מעבר)

 ₪ 300 של בעלות מסך + מקרן להשכיר ניתן •

 הריני מאשר/ת בזאת לחייב הכרטיס הנ"ל במקרה של ביטול הזמנתי על פי נהלי המסעדה.

 חתימת בעל הכרטיס:_______________________

 נייד___________________________________

 פקס___________________________________

הערות____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


