
 

 

 תפריט 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 •

 חד פעמי איכותי •

 מפות בד •

 עיצוב בסיסי •

 שירות מלא •

 

 ₪ לאדם כולל מע"מ  60מחיר:  

 מוזמנים 60התפריט מוגש על בסיס מזנון * המחירים כוללים מע"מ *מינימום 

 

 



 

 

 תפריט סטדנרטי 

 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 •

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

 אנטי פסטי בתיבול שמן זית ומלח גס •

 מגוון עוגות ועוגיות לקינוח •

 בר שתיה חמה •

 שתיה קרה •

 מיץ תפוזים ולימונדה טבעיים •

 תיחד פעמי איכו •

 מפות בד •

 עיצוב בסיסי •

 שירות מלא •

 ₪ לאדם כולל מע"מ  70מחיר:  

 מוזמנים 60התפריט מוגש על בסיס מזנון * המחירים כוללים מע"מ *מינימום 

 



 

 

 תפריט משודרג 

 וממרחים ביתיים  בר לחמים כפריים טריים •

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

 בינה בולגריתג

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

 אנטי פסטי בתיבול שמן זית ומלח גס •

 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 •

 פעמי איכותי חד •

 מפות בד •

 עיצוב בסיסי •

 שירות מלא •

 כולל מע"מ  ₪ לאדם 75מחיר:  

 

 מוזמנים 60התפריט מוגש על בסיס מזנון * המחירים כוללים מע"מ *מינימום 



 

 

 תפריט פינגר פוד  

 

 קיש ביס במבחר טעמים  •

 מיני לזניה אישיים •

 עמדת מרקים •

 מקלות ירקות עם מטבלים ביתיים •

 מילוייםעיגולי טורטיות במבחר  •

 פירות העונה פלטות •

 עוגיות ומאפים  •

 שתייה קרה •

 מיצים טבעיים •

 שולחן שתייה חמה •

 חד פעמי איכותי •

 מפות בד •

 עיצוב בסיסי •

 שירות מלא •

 ₪ לאדם כולל מע"מ  85מחיר:  

 

 

 



 

 

 תפריט ערב 

 בר לחמים כפריים טריים, וממרחים ביתיים •

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

 י, מבחר סלטי הבית, גבינות שמנתאנטי פסט •

 מוגש חם עם רוטב משובח –פילה סלמון  אפוי  •

 מנות חמות )מצורף תפריט המנות החמות( 3מבחר של  - מנות חמות •

 בר עוגות, עוגיות ומאפים עשיר, לקינוח •

 בר שתיה חמה לכל אורך האירוע •

 שתיה קרה •

 מיץ תפוזים ולימונדה טבעיים •

 חד פעמי איכותי •

 מפות בד •

 צוב בסיסיעי •

 שירות מלא •

 כולל מע"מ  ₪ לאדם 95מחיר:  

 

 מוזמנים 60התפריט מוגש על בסיס מזנון * המחירים כוללים מע"מ *מינימום 



 

 

 

 תוספות 

 ₪ לאדם 30 –כלי חרסינה  •

 ₪ לאדם 10 –סלמון מעושן  •

 ₪ לאדם 15 –סלמון טרי  •

 ₪ לאדם 10 –טורטיות מקסיקניות  •

 ₪ לאדם 8 –מוס שוקולד אישיים  •

 ₪ לאדם 8 –יוגורט טרי, מגוון פירות חתוכים, גרנולה, סילאן  –עמדת מוזלי  •

 ₪ לעוגה 160 –עוגות גבינה  •

 ₪ לפאי 130 –פאי תפוחים, פאי פקאן  •

סושי  ₪( 2500קרפים )–₪(, וופל בר  2500) , קפה₪( 2500) אפשרות לעגלות גלידה •

 ות לא סופיים ותלויים בכמות האנשים.המחירים של העגל –ועוד.. –₪(  4500)

 

 

 

 

 



 

 

 תפריט סלטים 

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

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

 ל ושמן זיתפלפ 

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

 פרמז'ן טרי

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

 מקורמלות. ומעל הכול רוטב בזיליקום דבש מתקתק.

 ונים ובצל קצוצים דק מאוד, ומתובלים במיץ לימון ושמן זיתת מלפפ עגבניו – סלט ישראלי

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

 מוגש עם  ויניגרט של דבש וחרדל

 בורגול, חומוס שלם, עגבניות, מלפפונים, בצל סגול, פטרוזיליה ונענע טרייה  -טבולה  

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

 ויניגרט של חרדל פירותי

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

 מבחר פסטות במגוון רטבים  ביתיים לבחירה – קר סלט פסטה 

 לרבי, סלרי, פטרוזיליה וכוסברה. ברוטב לימונים עדיןגזר, קו – סלט שורשים

רוטב אסייתי על כרוב חתוך לרצועות דקות, בצל ירוק, גרעיני חמניות. מוגש  – אסייתי  סלט כרוב 

 בסיס סויה ושמן שומשום

 

 

 

 

 



 

 

 תפריט מנות עיקריות חמות 

 

 לזניות 

 גבינות קלאסיתלזניה 

 לזניה חצילים

 של פלפלים קלוייםלזניה 

 רד וגבינותלזניה ת

 

 פיצות מיני  

 מיני פיצות אישיות עם מגוון תוספות

 

 תפוחי אדמה 

 תפוחי אדמה אפויים בעשבי תיבול ושמן זית

 תפוחי אדמה מוקרמים בשמנת עדינה

 גראטן תפוחי אדמה ובטטות ברוטב בשמל

 

   קינואה 

 , קישואים, אוכמניות ומגוון אגוזים מוקפצים פטריותושל קינואה  מיוחדתבשיל 

 

 שקשוקה 

 שקשוקה עגבניות קלאסית

 , פלפלים וכוסברה טרייהשקשוקה של חצילים קלויים

 

 

 



 

 

   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...

 

   פסטות 

 וטב בטטה ושמנתפנה בר 

 פטוצ'יני ברוטב אלפרדו 

 פסטה ברוטב עגבניות ביתי משובח 

 פסטה בעשבי תיבול ושמן זית

 פסטה ברוטב פסטו

 

 קישים 

 קישים עגולים במגוון טעמים: 

סוגים  2ים, פלפל קלוי. )גבינות, חציל 3בצל, פטריות, עגבניות, בטטה ודלעת, זוקיני, 

 לבחירה(

 סיני 

 קפצים וג'ינג'ר טרינודלס עם ירקות מו

 עם אפונה גזר וביצהאורז סיני 

 קציצות עדשים ובורגול 

 עם דיפ של יוגורט ושמיר קציצות עדשים ובורגול. מוגש

 לביבות תפוחי אדמה ובטטות 

 ביבות תפוחי אדמה ובטטות. מוגש עם שמנת חמוצה ורסק תפוחיםל

 


