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שרונה מרקט מציעה לרגל האירוויזיון ארוחת טעימות גדולה מהחיים כמו התחרות

 :Categoryסצנת האוכל
 :Tagאירוויזיון ,שרונה מרקט ,טעימות

רגע לפני שהמוני ישראלים ותיירים מכל אירופה גודשים את תל-אביב" ,שרונה מרקט" מרחיבה את taste of Sarona
 - Marketארוחת הטעימות הגדולה של ישראל
בין הימים רביעי-חמישי ) 15-16/5כולל "הלילה הלבן" שיתקיים ביום חמישי( ,תתקיים חגיגת אירוויזיון ב"שרונה מרקט"
בכל יום החל מהשעה  .18:00במסגרת  ,taste of Sarona Marketארוחת הטעימות הגדולה ,יוצעו למעלה ממאה מנות
טעימה ממיטב השפים והדוכנים במרקט אשר מבוססות על תוצרת מקומית ועשויות ממרכיבים עונתיים בעלות סמלית
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של עד  20שקלים.
לצד הטעימות יוצעו גם דרינקים ישראליים – קוקטיילים ,בירות וכוסות יין מוזלות בעלות של עד  20ש"ח ,כאשר בערב
חמישי )לילה לבן( תופיע הדי-ג'יי ,אלה גוטמן שתתרום לאווירה הבליינית.
בין המנות שיוצעו בספיישל האירוויזיון:
אויסטר בראטן  -קוביות תפוחים ,בצלצלי שאלוט ופטרוזיליה ) ,(₪ 15בדוכן FISHOP
שניצל של עגבנייה  -חצי פיתה עם עגבנייה מטוגנת ,חציל מטוגן ,צ'ימיצורי וטחינה הר ברכה ) ,(₪ 15בדוכן "פיתה
בסטה"
ברוסקטת סלמון  -גבינת שמנת וסלמון "רמבול" ובצל ירוק ) ,(₪ 10בחנות "לה פרומז'רי"
חביבה  -קציצות דגים חריפות ברוטב שום ,גמבה ,כוסברה ופלפל חריף ,עם פרוסת פראנה ) (₪ 15בדוכן "צ'יצ'ו"
 -SPICY SUMMER SALADסלט ירוק עם חזה בקר מעושן ברוטב ויניגרט שחור ) ,(₪ 20בדוכן "זה סושי"
טאקו ארטישוק פריך  -ארטישוק בטמפורה ,גואקמולה ,בצל ,כוסברה ורוטב צי'יפוטלה ) ,(₪ 15בדוכן "מקסיקנה"
אגרול עוף פריך  -על סלט תאילנדי מרענן ואיולי מתקתק ),(₪ 15
בדוכן "שגב קונספט"
פרעצל  -פרעצל רוסטביף ,צ'דר ומוצרלה ) ,(₪ 20בדוכן "לה פרינה"
פיצה תפוח אדמה  -מוצרלה ופטרוזיליה ) ,(₪ 13בדוכן "רוסטיקו"
סלט אצות ואטריות  -גלאס נודלס ,אצות קומבו במרינדה ,שום כבוש
וצ'ילי ) ,(₪ 15בדוכן "הירו"
ברוסקטה מוצרלה  -מוצרלה די באפלו ,עגבניות מיובשות ובזיליקום
) ,(₪ 12במסעדת "קפה נאפולי"
צ'יקן קופטה  2 -קציצות עוף וכוסברה ברוט בוטנים ) ,(₪ 20בדוכן
"קפטן קארי"
קובה ניה ,טרטר מהמטבח הערבי  -שייטל נא קצוץ ,בורגול ,טחינה,
סלט שומר ) ,(₪ 20בחנות "טריגר בוצ'ר בר"
הכניסה חופשית .אתר.
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מבחר טעימות מהמזרח הרחוק בשרונה מרקט
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