
 סוליקה
 המעדניה של 
 שף אבי ביטון 

מגיעה לפתח תקוה

 לפרטים והזמנות : 
 אייל גליק

050-8849999
 מינימום הזמנה

450 ש"ח 
 עלות משלוח

25 ש"ח

תפריט
פסח

 מבית השף 
 6.90 ש״ח100 ג׳סלט ביצים ובצלים חרוכים )מינימום הזמנה 500 גר׳(אבי ביטון

 9.90 ש״ח100 ג׳כבד קצוץ קלאסי )מינימום הזמנה 500 גר׳(
 6.90 ש״ח100 ג׳סלט תפוחי אדמה ובצלים ירוקים )מינימום הזמנה 500 גר׳(

 דגים מלוחים - מטיאס / פלמידה / שמאלץ הרינג
)מינימום הזמנה 250 גר׳(

 17.90 ש״ח100 ג׳

 44 ש״ח10 יח׳קונסומה עוף וקניידלך
 79 ש״ח5 יח׳גפילטע פיש

 48 ש״חמעקוד - פשטידת תפוחי אדמה מרוקאית | *תבנית אינגליש קייק
 72 ש״ח6 יח׳לביבות פרסה בולגריות

 96 ש״ח6 יח׳לביבות סלמון ובצלים ירוקים
 48 ש״חקיגל מתקתק כשר לפסח | *תבנית אינגליש קייק

 60 ש״ח5 יח׳בנטז׳ - לביבות טוניסאיות של בשר ותפוחי אדמה

ראשונות

 72 ש״ח6 יח׳קציצות דגים מרוקאיות ברוטב עגבניות ופלפלים פיקנטיים
 220 ש״ח5 יח׳פילה סלמון ברוטב מיסו

 220 ש״ח5 יח׳פילה סלמון בקרם חרדל ויין לבן
 280 ש״ח5 יח׳לברק בויניגרט עגבניות, קלמטה ושמן זית

280 ש״ח5 יח׳חריימה מוסר ים
 99 ש״ח6 יח׳קציצות טלה בטנזיה של פירות יבשים

89 ש״ח6 יח׳קציצות בקר מרוקאיות עם פול ירוק ולימונים כבושים
72 ש״ח6 יח׳קציצות עוף בראגו של עגבניות וחצילים

149 ש״ח8 יח׳נזיד שוקי עוף ברוטב צרפתי של פטריות ויין אדום
310 ש״ח1.5 ק״גכתף טלה פרוסה על העצם ביין לבן וירקות שורש

190 ש״ח1 קילוספירבס עגל על העצם ברוטב סילאן ורוזמרין
290 ש״ח1 קילוכתף עגל פרוסה בציר ערמונים ובצלצלי שאלוט

190 ש״ח1 קילופרגיות בדבש תמרים, טימין ושום אפוי
99 ש״ח5 יח׳ארטישוקים ממולאים בבשר עגל, עגבניות ושמן זית

60 ש״ח500 ג׳ממולאים של ירקות שוק ברוטב לימון, חמוציות ונענע
39 ש״ח500 ג׳תבשיל טוניסאי של שעועית לבנה, עלי מנגולד ושום

44 ש״ח500 ג׳ראגו של לוביה, ירקות שורש ויין לבן

עיקריות 

 8.90 ש״ח100 ג׳סלט המטבוחה של סוליקה
 6.90 ש״ח100 ג׳טחינה של הר ברכה

 7.90 ש״ח100 ג׳סלט חצילים שרופים וטחינה לבנה
 7.90 ש״ח100 ג׳סלט חצילים, פלפלים קלויים, שום ושמן זית

 7.90 ש״ח100 ג׳סלט חצילים מרוקאי
 7.90 ש״ח100 ג׳סלט חצילים במיונז

 8.90 ש״ח100 ג׳פלפלים חריפים קלויים, שום ושמן זית
 7.90 ש״ח100 ג׳סלט קינואה, אגוזי מלך וחמוציות

 5.90 ש״ח100 ג׳סלט סלק ברוטב בלסמי ופיסטוקים קלויים
 7.90 ש״ח100 ג׳סלט שורשים, בויניגרט מזרח רחוק

 8.90 ש״ח100 ג׳סלט של פלפלים קלויים ועשבי תבלין
 6.90 ש״ח100 ג׳סלט עדשים שחורות, בטטות צלויות ושמן זית

 8.90 ש״ח100 ג׳סלט ברזל - כרוב, חמוציות ואגוזי מלך )מינימום הזמנה 500 גר׳(
29.90 ש״חיחידהחזרת אדומה חריפה

44 ש״חיחידהחרוסת תמר מג׳הול, קינמון וענבים

*מינימום הזמנה 250 ג׳סלטים

 39 ש״ח500 ג׳קוסקוס ברברי מקמח תירס
 42 ש״ח500 ג׳שורשים צלויים בשמן זית וענפי טימין

 49 ש״ח500 ג׳אורז חגיגי עם שקדים, חמוציות ועשבי תבלין  
35 ש״ח500 ג׳אורז אושפולו

25 ש״ח500 ג׳אורז לבן
44 ש״ח500 ג׳סופריטו של תפוחי אדמה בציר בקר ופלפל שחור

ירקות אביביים - ארטישוק, אפונה צעירה ושעועית ירוקה 
צלויים בציר ירקות ועשבי תבלין

54 ש״ח500 ג׳

29 ש״ח500 ג׳פירה קטיפתי

תוספות
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כשר לפסח

ללא גלוטןטבעוני

69 ש״חקוטר 20קיש בטטה

69 ש״חקוטר 20קיש בצל

קישים

24.90 ש״חיחידהירקות כבושים

24.90 ש״חיחידהמלפפונים חמוצים
19.90 ש״חיחידהפסטו

19.90 ש״חיחידהצ׳ימיצ׳ורי
19.90 ש״חיחידהטפנד זיתים

19.90 ש״חיחידהאריסה
19.90 ש״חיחידהסחוג ירוק

19.90 ש״חיחידהפלפל צ׳ומא
19.90 ש״חיחידהלימון כבוש

19.90 ש״חיחידהממרח עגבניות מיובשות
19.90 ש״חיחידהסחוג אדום

19.90 ש״חיחידהאריסה בתוספת לימון

ממרחים וחמוצי השף

72 ש״ח6 יח׳מלבי

39 ש״חמארזעוגיות אלפחורס / פאדג׳ שוקולד / ריבה

49 ש״חפסעוגת שוקולד בחושה
 69 ש״חפסמוצארט

 69 ש״חפסשווצריה הקטנה
 69 ש״חפסעוגת גבינה אפויה

 69 ש״חפסעוגת גבינה פירורים - גבינה ושמנת בציפוי שטרוייזל

 69 ש״חפסטריו - שכבות מוס שוקולד מריר, חלב ולבן

 69 ש״חפסאופרה - מוס שוקולד וקפה
 69 ש״חפסרושה

עוגות ועוגיות - חלבי

 פאי תפוחים - בצק פריך במילוי תפוחים, קינמון וצימוקים 
בעיטור שטרוייזל

 69 ש״חפס

 49 ש״חפסעוגת גזר
 69 ש״חפסמוס דואט שוקולד

72 ש״ח6 יח׳מלבי 
 69 ש״חפסמוס טופי קראנץ טבעוני

עוגות - פרווה

 מבחר עשיר של נקניקים, דגים 
יין תירוש - 18 ש״ח / 1 ליטרמעושנים ומלוחים, זיתים וגבינות

תפריט
פסח

 מבית השף 
אבי ביטון
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יין תירוש - 18 ש״ח / 1 ליטרמעושנים ומלוחים, זיתים וגבינות

תפריט
פסח

 מבית השף 
אבי ביטון

 אנחנו נבשל עבורכם ארוחת חג טעימה במיוחד. אתם תזמינו מהר, לפני שיגמר... | רח׳ איינשטיין 7, רמת אביב, 03-9595525 | מרכז שוסטר, רח׳ אחימאיר 19, רמת אביב, 03-7988588
 Sulica_deli_by_avi_bitton   סוליקה המעדניה של אבי ביטון

כשר לפסח


