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 ברוכים הבאים לקלרס קייטרינג

 ארוחות ארוזות ופריסות לקבוצותתפריט 

 

 :לתפריט הרצוי לחץ על הקישור

 חלביות ארוזות ארוחות.1

 "תגלית" ארוזת

 קלאסית ארוזה

 משודרגת ארוזה

 סלט ארוחת

 וסלט בייגל ארוחת

 אישית חמה ארוחה

 שטח פריסות. 2

 חלבית - בוקר ארוחת פריסת

 לתלמידים חלבית בוקר ארוחת פריסת
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 חלביות ארוזותארוחות 

 

 "תגלית"ארוזת 

/ במילוי של גבינות שמנת ,ארוכה שומשום או חצי באגט הלחמניי -כריך  
 בתוספת של ירקות טריים. טחינה/ סלט ביצים/ גבינה צהובה

 או בקבוק מים RCפחית ממשפחת  -שתיה  

 פרי העונה -קינוח  

 אריזה אישית לכל סועד 
 

  ארוזה קלאסית

 בטה כפרית במבחר מילויים'ג –כריך  

 או בקבוק מים ממשפחת קוקה קולה פחית –שתיה  

 מאפין אישי - קינוח 

 אריזה אישית לכל סועד 
 

  ארוזה משודרגת

 בטה כפרית במבחר מילויים'ג  -כריכים  2 

 או בקבוק מים ממשפחת קוקה קולה פחית –שתיה  

 מאפין אישי או מעדן בוקר –ינוח ק 

 אריזה אישית לכל סועד 

 

 



 ה"ב
 

 ארוחת סלט

 הסלטים לבחירה ןממגווסלט אישי  

  או בקבוק מים ממשפחת קוקה קולה פחית –שתיה  

 קינוח אישי 

 ארוזה אישית לכל סועד 

 

 ארוחת בייגל וסלט

 הגינה סלט ירקות 

 אמריקאי במבחר מילוייםבייגל  

  או בקבוק מים ממשפחת קוקה קולה פחית –שתיה  

 קינוח אישי 

 אריזה אישית לכל סועד 

 

 ארוחה חמה אישית

, פשטידות, תבשילי ירקות, תפוחי אדמה מוקרמים, לזניה)מנה חמה  

 (עודשקשוקה ו

 ('נודלס סיני וכו, אורז וירקות, פסטה ברטבים שונים) תוספת חמה  

 סלט חסה וירקות 



 ה"ב
 

 חמגשית אישית 

 פחית ממשפחת קוקה קולה או בקבוק מים –שתייה  

 פרי לקינוח 

 

 שטח פריסות

 

 חלבית -פריסת ארוחת בוקר 
 

 פיתות, בגטים, לחמניות בריאות –סלסילות לחמים  

 פלטות של ירקות חתוכים טריים 

 בולגרית, גבינה צהובה, גבינת שמנת –פלטות גבינות  

 סלט חסה 

 סלט טונה 

 סלט אבוקדו 

 עוגות 

 יוגורטים 

 מים, מיץ תפוזים –שתיה קרה  

 תה, קפה –שתיה חמה  

 כלים חד פעמיים ושולחנות למזנון 
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 ים לתלמיד פריסת ארוחת בוקר חלבית
 

 פיתות, בגטים, לחמניות בריאות –סלסילות לחמים  

 פלטות של ירקות חתוכים טריים 

 בולגרית, גבינה צהובה ,גבינת שמנת –פלטות גבינות  

 ביצים קשות 

 דגני בוקר וחלב 

 עוגות 

 מעדני בוקר 

 מים, שוקו קר -שתיה קרה  

 חד פעמי ושולחנות למזנון 

 

 

 


