
 

 

 מגשי אירוחתפריט 

 

  ₪ 140 – קיש ביס

 יחידות קיש ביס במגוון טעמים 50

 ₪ 200 –לזניה ביס 

 אפי לזניה אישיים יחידות של מ 30

 ₪ 130 –פיצות

 מיני פיצות אישיות עם מגוון תוספות  40מגש של 

 ₪  135 – אנטי פסטי

 טחוןמבחר ירקות קלויים עם תיבול עדין של שמן זית, מלח גס, ופלפל שחור 

 ₪ 200 –שיפודי סלמון 

  צ'ילי דיפיחידות שיפודי סלמון טרי בציפוי פנקו פריך עם  40מגש של 

 ₪ 150 –קציצות עדשים ובורגול 

 עם דיפ של יוגורט ושמיר יחידות קציצות עדשים ובורגול. מוגש 40מגש של 

 ₪  150 –לביבות תפוחי אדמה ובטטות 

 יחידות לביבות תפוחי אדמה ובטטות. מוגש עם שמנת חמוצה ורסק תפוחים 40מגש של 

  ₪ 150  -  קשות  גבינות

 י, מוצרלה, פרמז'ן, בולגרית ועודקממבר, בר

 

 ₪ 240 -סלמון מעושן 

 ונים, לימון פרוס ובצל סגול פרוס דקק"ג סלמון מעושן. מוגש עם מלפפ 1מגש של 



 

 

 ₪ 170 –דגים מלוחים ומעושנים 

 מקרוסקה, טונה מעושנת, מקרל, מטיאס אמיתי, הרינג כבוש

 ₪ 100 –טריים ירקות ונימקל

 מיונז שום ואלף האייםעם דיפ 

 

 מגשי מאפים וכריכים

 לאדם ₪ 5 –סלסלת לחמים מגוונים

 ₪  200 –לחמניות ביס 

 במגוון מילויים לחמניות ביס 40 

 ₪  240 –גראנד מילאנו 

 לחמניות מקמח שאור במילויים שונים 40

 ₪  280 –מיני בייגלס 

 סלמון מעושן או סלט טונה ביתי, מיני בייגלס עם גבינות שמנת 40

 ₪ 240 –כיסוני סביח 

 יחידות של מיני פיתות עם חציל קלוי, ביצה קשה פרוסה, טחינה ביתית ופטרוזיליה 40

 ₪ 150 – יות ביס במבחר מילוייםטורט

 יחידות של מיני טורטיות. מוגש עם סלסה טרייה 48

 ₪  140 –בורקיטס 

 יחידות של מאפי בצק עלים קטנים ומשובחים 40



 

 

 

 אוכל חם מהתנור תבניות

 איש 15 - 20כל המנות מיועדות לכ 

 

 ₪  160 - לזניות

 לזניה גבינות קלאסית

 לזניה חצילים

 לזניה ים תיכונית

 לזניה תרד וגבינות

 דגים

 .₪ 250 – פילה סלמון אפוי

 

 ₪  100 – עגולים קישים

 במגוון טעמים: קישים

 גבינות, חצילים, פלפל קלוי 3בצל, פטריות, עגבניות, בטטה ודלעת, זוקיני,  

 

 ₪  130 – תפוחי אדמה

 תפוחי אדמה אפויים בעשבי תיבול ושמן זית

 תפוחי אדמה מוקרמים בשמנת עדינה

 גראטן תפוחי אדמה ובטטות ברוטב בשמל

 

 ₪  100 – קינואה

 , קישואים, אוכמניות ומגוון אגוזים מוקפצים פטריותושל קינואה  מיוחדתבשיל 

 

 



 

 

 ₪  140 – שקשוקה

 שקשוקה עגבניות קלאסית

 , פלפלים וכוסברה טרייהשקשוקה של חצילים קלויים

 

 ליטר למרק 10מינימום של  – איש לליטר( 5-4) לליטר₪  25 – מרק חם לחורף קר

 מגוון מרקים לבחירה:

מרק בטטה ופלפלים קלויים, מרק בצל ביין אדום או לבן, מרק עדשים אדומות, מרק עגבניות 

 ופסטו, מרק עדשים ירוקות וירקות שורש, ועוד...

 

 ₪  100 – פסטות

 פנה ברוטב בטטה ושמנת 

 פטוצ'יני ברוטב אלפרדו 

 פסטה ברוטב עגבניות ביתי משובח 

 פסטה בעשבי תיבול ושמן זית

 פסטה ברוטב פסטו

 

 

 ש"ח 120 -פסטות מיוחדות

 רביולי בטטה 

 רביולי שמנת ופטריות

 ניוקי תפוחי אדמה

 

 ₪  120  – סיני

 נודלס עם ירקות מוקפצים וג'ינג'ר טרי

 עם אפונה גזר וביצהאורז סיני 

 



 

 

 

 פלטות קינוח

 ₪ 100 – ריבועי קינוחפלטת 

 ומיני טארטים ועוגיות עוגותריבועי מגוון 

 ₪ 90 –מתוקים מאפים פלטת

 ק"ג של מאפי שמרים מתוקים 2כ 

 ₪ 150 - גבינה עוגות

 ריבת חלב, קרמל, שמנת, פירורים

  ₪ 120 -פאי תפוחים

 ₪  120 – פאי פקאן

 ₪ 120 – פאי אגסים

 ₪  130 –טארט שוקולד וקרמל 

 ₪  160 –עוגת שכבות שוקולד 

 ₪  150 –פלטת פירות העונה 

 

 שתייה

 לאדם₪  3 –קרה שתייה

 לאדם ₪ 4 -)הכוללת: מגוון תיונים, קפה, סוכר, סוכרזית, בוחשנים, כוסות קפה( ה חמה שתי

 

 לאדם )צלחת, כוס, סכו"ם, מפית(₪  3: חד פעמי

 מפל₪  25 –מפות בד להשכרה 



 

 

 קערות סלטתפריט  

 ₪ 70 –איש(  15 – 12ליטר ) 2.5קערת סלט של 

 ₪ 90 –איש(  20 – 15ליטר ) 4.5קערת סלט של 

 חסה, עגבניות, מלפפונים, גזר ובצל סגול. מוגש עם רוטב בלסמי משובח – סלט ירקות הגינה

חורים וגבינה בולגרית מגורדת. מתובל , זיתים שקלוייה עגבניות, מלפפונים, גמבה – סלט יווני

 במלח, פלפל ושמן זית

 פרמז'ן טרי ערמתו בצל סגול, רוטב קיסר קלאסיחסה, קרוטונים תוצרת בית, רצועות  – סלט קיסר

חסה, עגבניות, פטריות, גזר, אגוזים קלויים, גבינת פטה ורצועות בטטה  –בטטה  צ'יפססלט 

 קדבש מתקת על הכול רוטב בזיליקוםמקורמלות. ומ

 עגבניות מלפפונים ובצל קצוצים דק מאוד, ומתובלים במיץ לימון ושמן זית – סלט ישראלי

פלחי תפוחים, פלחי נקטרינות, חסה, חצאי שקדים, שומשום ובצל סגול.  – סלט חסה ותפוחים

 מוגש עם  ויניגרט של דבש וחרדל

 פטרוזיליה טרייה והרבה לימון בורגול חיטה, עגבניות ובצל סגול קצוצים דק, –סלט בורגול 

פטריות מגוונות, רצועות מלפפונים וגמבה, נבטים ובצל ירוק. מוגש עם  –סלט פטריות אסייתי 

 רוטב שמן שומשום וחמאת בוטנים

 למיניהם ורוטב סויה משובח בצל ירוק, גרעיני כרוב חתוך לרצועות דקות, – סלט כרוב

חסה, פירות הדר, אגסים, סלרי ובצל ירוק. מוגש עם עלי בייבי,  – סלט ירוקים עם פירות הדר

 ויניגרט של חרדל פירותי

 , שום כתוש, שמן זית וחומץ בלסמי, בזיליקום, בצל סגולשרי עגבניות – סלט עגבניות

 גזר, קולרבי, סלרי, פטרוזיליה וכוסברה. ברוטב לימונים עדין – סלט שורשים

 יליקום, שמן זית ומלח גספסטה טרייה, ירקות קלויים, בז –סלט פסטה 



 

 

 דיפים

 לליטר ₪ 70 - סלט טונה

 לליטר ₪ 60 - סלט ביצים

 לליטר ₪ 45 - גבינת שמנת

 לליטר₪  70 – סלט אבוקדו

 לליטר₪  80  –ממרח זיתים 

 לליטר₪  80 –פסטו 


