EATING
LUNCH,
TALKING
BUSINESS

Max Brenner’s Business & Pleasure
Lunch Menu

BUSINESS & PLEASURE
LUNCH MENU
תפריט העסקיות מוגש בימי א׳-ה׳ 12:00 - 17:00
הארוחה כוללת מנה ראשונה ,מנה עיקרית ,שתיה וקינוח
מנה ראשונה לבחירה:
סלט ירוק  /סלט ירקות קצוץ עם טחינה  /פלאפל של גבינות  /חציל בטחינה  /מרק היום
מנה עיקרית לבחירה:

Maxs Optimistic
Lunch 49

Maxs Favorite
Lunch 59

שני וופלים העשויים מבטטה ומוגשים עם פטריות ובצל
מוקפצים ,ערמונים ,קציפת גבינת פטה וסלט ירוק

ברוטב שמנת ופטריות עם פטריות שמפניון מוקפצות

וופל בטטה ופטריות
וופל בטטה ותרד

ניוקי תפו“א

רביולי בטטה
ברוטב רוזה

שני וופלים העשויים מבטטה ומוגשים עם תרד בשמנת,
קציפת גבינת פטה ,בטטה קריספית וסלט ירוק

סלט חלומי קריספי

פסטה פנה ברוטב שמנת ,פרמז'ן ,קוביות בטטה צלויות,
בצל וערמונים

סלט קיסר עו

פסטה ברוטב עגבניות טריות ,שום ,שמן זית ,בזיליקום,
זיתי קלמטה ,פטריות ובצל מטוגן

סלט שורשי אסייאתי

פסטה בטטה וערמוני
פסטה פומודורו

סלט וופל טוסט

קוביות וופל טוסט במילוי גבינת גאודה נמסה ,מיקס חסות ,עגבניות
שרי ,גזר ובטטה צלויה

סלט בריאות

בורגול ,עדשים שחורות ,פטריות ובצל מוקפצים ,פלפלים,
בטטה צלויה ,בצל ירוק ,נענע ,פטרוזיליה ,בזיליקום ,חמוציות,
שקדים קלויים ,טחינה גלילית ברוטב שמן זית
והרבה לימון סחוט
)תוספת חזה עוף /9+סלמון (14+

סלט יווני

מיקס חסות ,עגבניות ,מלפפונים ,פלפלים בצבעים ,בצל סגול,
זיתי קלמטה ,גבינת פטה ואורגנו ברוטב שמן זית ולימון

מיקס חסות ,עגבניות ,מלפפונים ,גזר ,צנונית ,בצל סגול ,בצל ירוק,
פטרוזיליה ,קוביות גבינת חלומי קריספיות ,תערובת של אגוזים
וגרעינים קלויים ברוטב שמן זית ולימון
מיקס חסות ,חזה עוף במרינדה ,פטריות ובצל מוקפצים,
ביצה קשה וקרוטונים ברוטב קיסר
נתחי פרגיות במרינדה ,כרוב לבן ,כרוב סגול ,גזר ,מלפפון ,צנונית,
נבטים סיניים ,בצל ירוק ,ברוטב אסייאתי עם בוטנים קצוצים מעל

פילה סלמו

צלוי ברוטב אסייתי ,מוגש עם סלט ירוק ותוספת לבחירה )(9+

The Brenner Burger

המבורגר מבשר ריב אנטריקוט ,איולי צ'יפוטלה ,חסה,
עגבנייה ,מלפפון חמוץ ,בצל ופטריות מוקפצות.
מוגש עם צ‘יפס וסלט קולסלאו
)תוספת גבינת צ'דר/ביצת עין/טבעות בצל קריספיות/גוואקמולי (5 +

צ'יק מייפל

פרגית בטמפורה ורוטב מייפל .מוגשת עם טבעות בצל קריספיות,
סלט קולסלאו ותוספת לבחירה

ראפ אנטריקוט ארגנטינאי

רצועות אנטריקוט מגולגלות בטורטייה עם איולי חרדל ,חסה ,בצל,
עגבניות ופטריות מוקפצות .מוגש עם סלט עגבניות ותוספת לבחירה

ראפ פרגיות על הגריל

נתחי פרגיות מגולגלים בטורטייה עם טחינה גלילית ,חסה ,בצל
ועגבניות .מוגש עם סלט עגבניות ותוספת לבחירה

חזה עו בתבליני

חזה עוף במרינדת קייג'ון צלוי על הגריל.
מוגש עם סלט ירוק ותוספת לבחירה

שניצל הבית של מקס

שניצל עוף קריספי ,מוגש עם סלט ירוק ותוספת לבחירה

שקשוקה של סלסת עגבניות

מוגשת עם סלסלת לחמים ,סלט ירקות קצוץ וחמאה

שתיה לבחירה :גרניטה צהובה  /גזוז בטעמים
קינוח :מיני מילקי מקס שוקולד ועוגיות להמשך יום מתוק
המומלצים של מקס
מנה טבעונית

Relax with
קפוצ'ינו/תה נענע & 8
כוס יי /בירה & 15

