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 נא לסמן את האפשרויות הרצויות

בצק בעבודת יד עם רוטב עגבניות טריות בתוספת עשבי תיבול וגבינת 
 מוצרלה איטלקית

 פוקאצ'ות בליווי בצל מקורמל, זיתים, גבינת פטה וירקות קלויים   

 פיצות הנאפות עם מגוון תוספות : פטריות, בצל וירקות קלויים 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נא לסמן את האפשרויות הרצויות

מטבל שמן זית ובלסמי / עגבניות  
 חריף

 טפנד זיתים ירוקים  

 ממרח פלפלים קלויים   טחינה לבנה/ ירוקה  

 מטבל עגבניות שרי פיקנטי   פסטו עשבי תיבול   

 נא לסמן את האפשרויות הרצויות

 ברוקלי  בטטה  בצל 

 תרד  חציל  פלפל קלוי 

 שרי  תירס  פטריות 

ןובאט

:(עוריאה םוקמב הדמע)

םילבטמ

:(םיגוס 4 דע רוחבל ץלמומ)

תודיטשפ/םיישיא םישיק
:(תוסורפ 8-ל סרפנ מ"ס 42 רטוקב תודיטשפ)
:(םיגוס 4 דע רוחבל ץלמומ)
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 נא לסמן את האפשרויות הרצויות

 לחמניות במילוי תוניסאי : טונה, תפו"א, ביצה קשה ורוטב פלפל צ'ומה 

 לחמניות במילוי גבינות וירקות קלויים וזעתר   

 בייגלה ירושלמי לצד גבינת לאבנה גלילית 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נא לסמן את האפשרויות הרצויות

 בריוש שום ובצל  שיפון 

 קל  מחמצת דגנים/ קלמטה/ אגוזים 

 נא לסמן את האפשרויות הרצויות

לחמניות ביס עגולות במילוי טונה / גבינה  
 צהובה/ בולגרית וירקות

פטריות ממולאות פטריות  
פורטובלה במילוי תרד גבינות 

 ופטריות מוקפצות

קוראסון חמאה במילוי סלמון גבינת  
 שמנת/ פטה וירקות אנטי פסטי

 לביבת ירק / תפו"א 

גלילי חציל במלית גבינת עיזים   בורקיטס חציל ביצה קשה 
 ורוטב עגבניות

פחזניות מלוחות ועשבי תיבול במלית  
 סלט ביצים/ סלומון ושמנת/ סלט טונה

קרפצ'ו סלק בתיבול בלסמי  
 מצומצם וגבינת פטה

  טורטיות סביח/טונה/ אבוקדו (בעונה) 

 

מיני מאפים מלוחים (בורקסים) חציל  
 גבינה/קשקבל/תרד

 

זיוה ומאפה גבינות

 

םימחל תלסלס

:(םיגוסה ןיב בלשל ןתינ)

חוריא ישגמ / םינופיטח

:(םיגוס 3 דע הריחבל)

די תדובעב םימחל רחבמ

:(םיגוסה ןיב בלשל ןתינ)

 

פריקסה מטוגן במילוי טונה,
ביצה קשה תפו”א ופלפל צ’ומה. 

(מינימום 40 יחידות)
* לא ניתן להזמין לאירועי בוקר. 
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ןהינימל תוטלפ

:(םיגוסה ןיב בלשל ןתינ)

םיטלס

:(םיגוס 5 דע הריחבל)

פילה חציל שרוף עם טחינה גולמית וסילאן  

 נא לסמן את האפשרויות הרצויות

פלטת גבינות קשות ורכות  ממחלבות המושב  
 

פלטת ירקות טריים דליקטס  
 

  
פלטת אנטי פסטי

 

 

פלטת דגים מעושנים
עלי גפן 

 נא לסמן את האפשרויות הרצויות

  

 

  

 

 

סלט ים תיכוני / יווני

סלט ניסואז: טונה, מיונז, תפו"א ושעועית ירוקה  

סלט בורגול עשבי תיבול וחמוציות 

סלט שורשים ברוטב אסייאתי (מקלות גזר, סלק ותפוח עץ ירוק) 

סלט כרוב בעשבי תיבול במתיקות עדינה
סלט פסטה קר

סלט הדרים: מגוון חסות פרי ואגוזים ברוטב ויניגרט   

סלט ירקות ישראלי קצוץ דק  

סלט שרי: כדורי מוצרלה בזיליקום וזיתים
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 נא לסמן את האפשרויות הרצויות

 קרם חלבה בעיטור שערות חלבה  חיתוכיות פאי פקאן ברוטב טופי 

טירימיסו – ביסוקטי קפה עם גבינת    קרמבו קרם שוקלד לבן ואספרסו 
 מסקרפונה

מילפיי קרמשניט: דפי בצק עלים וקרם  
 פטיסייר

 שמרים נוטלה 

פחזניות ביס במילוי קרם שוקולד / וניל /  
קפה / קרם פטיסייר

עוגת לינצה – בסיס פריך שקדים עם ריבת    
 תות שדה ומרנג קוקוס

 מלבי שמנת / קרם קוקוס  כדורי שוקלד שוויצירי 

קרם שוקלד בלגי שכבות פאדג'   מוזלי גרנולה ופירות טריים 

o פנקייקים עם מגוון תוספות - עמדה פעילה באירועעמדת. 

 ניתן להוסיף מראש:

o ומפיות חד פעמי מהודר שקוף, מפות 

o

o

o

o

o

 עמדת שתייה קרה ועמדת שתייה חמה - המחיר לפי סועד. 

  

 

 

** הצעת מחיר תינתן לאחר סימון הבחירות וכמות הסועדים.

 

ניתן להתייעץ לגבי בחירה ושילוב המנות בתפריט. 
מחיר הובלה / משלוח תלוי מיקום בארץ. 

ניתן להוסיף איש צוות לאירוע בתשלום בנפרד.
לאחר אישור הצעת מחיר - תאריך משוריין כנגד מקדמה.

 

תוירקיע

:(םיגוס 2 דע הריחבל)

םיחוניק

 

בלינצ'ס – מיני בלינצ'ס במילוי   
 גבינות ורוטב שמנת פטריות

סוגי פסטה: שמנת  
פטריות/ רוזה/ שמן זית 

 פסטו/ עגבניות

שקשוקה מטבוחה 
 

רביולי גבינות ברוטב אלפרדו 

פסטה שמנת סלמון
 

נתחי סלמון בשילוב רוטב
אלפרדו

שקשוקה תרד שמנת   לזניה גבינות איטלקית  
 

 

תפו"א מוקרם

פילה סלמון על מצע   
 אנטי פסטי

רביולי בטטה ברוטב רוזה/   
שמנת פטריות/פסטו 

 

נא לסמן את האפשרויות הרצויות


