
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  סלטים 
  ₪  500cc 25  סלט גזר חי חריף 

  ₪  500cc  28  צימס גזר מתוק ואננס 

  ₪  cc 20 250   מטבוחה

  ₪  cc 28 500  סלק אדום תחמיץ

  ₪  cc 20 250  תפו"א במיונז

  ₪  cc 25 250  פלפל שלוש צבעים

  ₪  cc 20 250  חריפים  יםפלפל 

  ₪  cc 25 250  חציל במיונז

  ₪  cc 20 250  חציל בתחמיץ

  ₪  500cc  35  וולדורף

  ₪  500cc  25  כרוב לבן מזרחי

  ₪  500cc  25  קולסלאוכרוב 

  ₪  cc 38 250  פטה כבד קצוץ

  ₪  500cc  25  חמוצים

  ₪  500cc  25  כרוב לבן עם גזר

  ₪  500cc  25  כרוב לבן שמיר

  ₪  500cc  25  כרוב אדום תחמיץ

  ₪  cc 38 250  סלט ביצים 

  ₪  cc 25 250  חזרת 

  ₪  cc 38 250  חרוסת 

  מנה ראשונה  – דגים

   מנות  5עבור המחיר 
 10-גפילטע פיש *

   יחידות 
59  ₪   

  ₪  140   - פילה סלמון בדבש ורוזמרין

  ₪  128  נסיכה בעגבניות וכוסברה *

  ₪  128  פילה מושט אוריינטלי 

ועשבי גבניות ב מושט איטלקי

  תיבול 

128  ₪  

 

 -המחיר ל  בשרים /עוף
  מנות  5

  ₪  165  *האסאדו של מיגו 

  ₪  165  *צלי עגל ביין 

  ₪  105  שניצלונים 

  ₪  105  צל שני

  ₪  145  *ביף בורגניון 

  ₪  135  *כרעיים בשום ודבש 

  ₪  98  *חזה עוף בגריל 

  ₪  125  *קבבוני עגל 

 10- *פרגית על שיפוד

  שיפודים 

165  ₪  

  ₪  145  *סטייק פרגית 

 10חציל מגולגל בבשר  

  יחידות 

125  ₪  

 750- *רוסטביף אנטריקוט 

  ג"ר 

165  ₪  

  ₪ 98  עוף מוקפץ חמוץ מתוק 

  פרגית ממולאת 

   -פירות יבשים 

 
165  ₪  

  ₪  220   ממולא*זרוע  כבש 

  ₪  165  *לשון ברוטב 

  ₪  125  ברוטב קציצות עוף 

  ₪  125  בשר קציצות

  ₪ 49  ק"ג כבד עם בצל חצי

   

 TEPERBERG -יינות

שרדונה 
/סוביניון בלאן סמיניון

שרדונה /קברנה 
  סובניון/פטיט סירה/

 -ב 4

100  

  ₪ 59  רוזה
  ₪ 59  סירה

  ₪ 45  קברנה מרלו
  ₪ 59  מרלו

  ₪ 59  גוורצטרמינר
  ₪ 59  קברנה סוביניון

קברנה סוביניון 
INSPURE 

65  ₪  

    
    
 

 

מרק עוף צח 

  עם קניידלך 
 5-ל  ₪  75

  מנות 
    יחידות 15 -קניידלך  

    ליטר  2*מרק עוף צח 

  

 5 - ל  תתוספו

  מנות 
  ₪  45  הום פרייז

  ₪  45  *דואט תפו"א בטטה

*תפו"א עגולים בעשבי 

 תיבול

45  ₪ 

  קציצות הירק של אהרון

  יח' 6

25 ₪  

 

 

 ירק 

 5- ל–לקט ירקות גינה מוקפצים 

  מנות 

45  ₪  

 ,(בטטה 10 -מגש ל –אנטי פסטי 

  פטריות,שום ,פלפלים,קישוא,בצלים,

 
115 

 ₪  

  3/4/17 ניהזמנות יתקבלו עד יום ש -הזמנות מראש בלבד *
 

    פסחתפריט מיגו ל   

  !חג שמח 

  מיגו 

09-7482032  

 ללא חשש קטניות   


