
 

 

 תפריט בוקר בסיסי

 

 וממרחים ביתיים  בר לחמים כפריים טריים •

גבינת שמנת איכותית במגוון טעמים, גבינות קשות למיניהם, גבינת קממבר,  – גבינות •

 גבינה בולגרית

 סלטים )מצורף תפריט הסלטים( 2בחירה של  – סלטים •

 סלט טונה •

 סלט ביצים •

 מאפים לקינוח •

 בר שתייה חמה •

 שתייה קרה •

 יכותיחד פעמי א •

 מפות בד •

 עיצוב בסיסי •

 שירות מלא •

 

 לאדם כולל מע"מ₪  55מחיר: 

 מוזמנים 50התפריט מוגש על בסיס מזנון * המחירים כוללים מע"מ *מינימום 

 

 



 

 

 סטדנרטי תפריט בוקר

 וממרחים ביתיים  בר לחמים כפריים טריים •

נת קממבר, גבינת שמנת איכותית במגוון טעמים, גבינות קשות למיניהם, גבי – גבינות •

 גבינה בולגרית

 קלויים עם שמן זית ומלח גסירקות  – אנטי פסטי •

 סלטים )מצורף תפריט הסלטים( 2בחירה של  – סלטים •

 סלט טונה •

 סלט ביצים •

 ועוד( לבחירה )בצל, פטריות, בטטה, גבינה, פלפל קישיםמגוון  •

 מגוון עוגות ועוגיות לקינוח •

 בר שתיה חמה •

 שתיה קרה •

 מיץ תפוזים ולימונדה טבעיים •

 חד פעמי איכותי •

 מפות בד •

 עיצוב בסיסי •

 שירות מלא •

 לאדם כולל מע"מ₪  60מחיר: 

 מוזמנים 50התפריט מוגש על בסיס מזנון * המחירים כוללים מע"מ *מינימום 

 



 

 

 תפריט בוקר משודרג

 וממרחים ביתיים  בר לחמים כפריים טריים •

גבינת שמנת איכותית במגוון טעמים, גבינות קשות למיניהם, גבינת קממבר,  – גבינות •

 בולגריתגבינה 

 סלטים )מצורף תפריט הסלטים( 3בחירה של  – סלטים •

 קלויים עם שמן זית ומלח גסירקות  – אנטי פסטי •

 סלט טונה •

 סלט ביצים •

 מנות חמות )מצורף תפריט המנות החמות( 2מבחר של  - מנות חמות •

 בר עוגות, עוגיות ומאפים עשיר, לקינוח •

 בר שתיה חמה •

 שתיה קרה •

 מיץ תפוזים ולימונדה טבעיים •

 חד פעמי איכותי •

 מפות בד •

 וב בסיסיעיצ •

 שירות מלא •

 כולל מע"מ לאדם₪  65מחיר: 

 

 



 

 

 תוספות

 לאדם₪  30  –כלי חרסינה  •

 לאדם₪  10 –סלמון מעושן  •

 לאדם₪  15 –סלמון טרי דג  •

 לאדם₪  10 –סושי  •

 לאדם₪  5 –מיני קיש ביס  •

 לאדם₪  10 –טורטיות מקסיקניות  •

 לאדם₪  5 –מוס שוקולד אישיים  •

 לאדם₪  5 –ן פירות חתוכים, גרנולה, סילאן יוגורט טרי, מגוו –עמדת מוזלי  •

 לעוגה₪  150 –עוגות גבינה  •

 לפאי₪  120 –פאי תפוחים, פאי פקאן  •

 אפשרות לעגלות גלידה וקפה •

 

 

 

 

 



 

 

 תפריט סלטים

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

גמבה, זיתים שחורים וגבינה בולגרית מגורדת. מתובל במלח, עגבניות, מלפפונים,  – סלט יווני

 פלפל ושמן זית

חסה רומית, קרוטונים תוצרת בית, רצועות בצל סגול, רוטב קיסר קלאסי, ערמת  – סלט קיסר

 פרמז'ן טרי

עות בטטה חסה, עגבניות, פטריות, גזר, אגוזים קלויים, גבינת פטה ורצו –סלט רצועות בטטה 

 מקורמלות. ומעל הכול רוטב בזיליקום דבש מתקתק.

 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

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

 קינואה, קישואים קלויים, פטריות, שמיר וחמוציות –סלט קינואה 

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

 ויניגרט של חרדל פירותי

 , בזיליקום, בצל סגול, בצל ירוק, שום כתוש, שמן זית וחומץ בלסמישרי יותעגבנ – סלט עגבניות

 פסטה טרייה, ירקות קלויים, בזיליקום, שמן זית ומלח גס –סלט פסטה 

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

ניות. מוגש עם שמן זית, לימון וקצת כרוב חתוך לרצועות דקות, בצל ירוק, גרעיני חמ – סלט כרוב

 חומץ בלסמי

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

 

 



 

 

 תפריט מנות עיקריות חמות

 

 לזניות

 לזניה גבינות קלאסית

 לזניה חצילים

 של פלפלים קלוייםלזניה 

 לזניה תרד וגבינות

 

  תפוחי אדמה

 שבי תיבול ושמן זיתתפוחי אדמה אפויים בע

 תפוחי אדמה מוקרמים בשמנת עדינה

 גראטן תפוחי אדמה ובטטות ברוטב בשמל

 

 שקשוקה

 יצים טריות( בתוספת במדי תבשיל עגבניות פיקנטי )לא חריף

 

 קישים

 קישים עגולים במגוון טעמים: 

 ים, פלפל קלויגבינות, חציל 3בצל, פטריות, עגבניות, בטטה ודלעת, זוקיני, 

 

 ותפסט

 פנה ברוטב בטטה ושמנת 

 פטוצ'יני ברוטב אלפרדו 

 פסטה ברוטב עגבניות ביתי משובח 

 פסטה בעשבי תיבול ושמן זית



 

 

 

  מרק חם לחורף קר

 מגוון מרקים לבחירה:

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

 ורש, ועוד...ופסטו, מרק עדשים ירוקות וירקות ש

 

  סיני

 נודלס עם ירקות מוקפצים וג'ינג'ר טרי

 אורז סיני עם אפונה גזר וביצה

 

 אנטי פסטי

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

 


