
 

 

 

 

 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.

יעקב  ןמיוחדת ניצבת על הצלע המערבית של זיכרוהמסעדה הקורנת אוירה 

 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.

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

 

 



 

 

 

 תפריט ארוחת בוקר
 

 הארוחה מוגשת ממזנון חופשי 

 גבינות

 שמירשום גבינת שמנת , גבינת שמנת עשבי תיבול, זיתיםבנה , קוטג', גבינת שמנת א: ל רכות . 

 24%ובולגרית  5%בייבי מוצרלה, מוצרלה מעושנת, בולגרית  ,ירקות: צפתית טבעי, צפתית  חצי קשות . 

  צהובהגאודה כמון, תום עיזים,גורגונזולה, גאודה :גבינות קשות ומיושנות ,. 

 מלוחה גבינה טבעונית 

 לחמים

 מבחר לחמים כפריים 

 מבחר מאפים מתוקים ומלוחים 

 ממרחים ומטבלים

 צהובה חמאה 

 הר ברכה טחינה 

  מיובשות עגבניותממרח 

 אריסה 

 בזיליקום פסטו 

  שוקולדממרח 

  משובחות  ונפיטורתקמבחר 

 בר גרנולה

 טבעי ויוגורט עם פרי יוגורט 

 גרנולה 

  פירות מיובשיםמבחר 

 שבבי קוקוס, אגוזי מלך אגוזים : 

 ותות : דבש וסילאן רטבים 

 דגני בוקר  חרבמ 

 בבנייה עצמיתמלבי  : מלבי 

  העונהפירות 

 ירקות

 ועלי בייבי חסה:  ירוקים. 

  רצועות פלפלים אדום וצהוב ,  עגבניות שרי , קוביות עגבניה, קוביות מלפפון, : בבנייה עצמית ירקותסלט

 .נבטוטיםנבטי אלפלפלא, כרוב סגול קצוץ, בצל סגול קוביות, 

  : סוגי זיתים, שום קונפי. 3גרעינים, ג'עלה, טופינג 

 : שמן זית, מיץ לימון, ויניגרט חרדל, חומץ מתובל. רטבים 

 אנטי פסטי 

 דגים

 סלט טונה 

 סרדינים/ שפרוטים/ מקרל בשמן 

  איקרהסלט 

 שתייה

 לימונדהמיץ תפוזים ו 

 מבחר חליטות עשיר, נס, מגורען, שחור ונטול(. ה חמהיישת( 



 

 

 

 אומלט

 )אומלט אישי )לקבוצות מוכן מראש 

 
 לא כולל שירות ש"ח כולל מע"מ 57המחיר לאדם: 

 

 ארוחת בוקר כיד המלך כוללת )בנוסף לעיל(:
 

 אומלט

 * בצל, פטריות, עשבי תיבול(משודרג. אומלט אישי( 

 *לקבוצות מוכן מראש

  ,וכו' שוקו קפה משופר: הפוך, אספרסו, תה צמחים 
 

 לא כולל שירות ש"ח כולל מע"מ 88המחיר לאדם: 
 

 
 סועדים 02במינימום  ארוחת בוקר כיד המלך מותנת*

 
 

 
 *ייתכנו שינויים בתפריט כפוף לזמינות מרכיבים

  



 

 

 

 פרטי אשראי להבטחת הזמנה
 

 שם משפחה:______________ שם:____________אני, 

 מספר תעודת זהות:________________

 מספר כרטיס אשראי:______________________________

 תוקף:______________

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

 _לכ _________ איש.בשעה__________ _________בתאריך בוקרלארוחת 

 תפריט נבחר_____________

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

שעות מן התאריך המוזמן מחייב בדמי ביטול על סך  24ידוע לי כי על פי נהלי המסעדה ביטול ההזמנה בטווח של פחות מ 

 לאדם. ₪ 25

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

 

 חתימת בעל הכרטיס:_______________________

 

 נייד___________________________________

 

 פקס___________________________________

 

הערות_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________ 
 

 


