
___________  . ז.מספר ת__________  מיקום__/__/____תאריך        

________מנות    ' מס_________     שם

, מפות, למרכז שולחן/ בבופההגשה של האוכל , עריכה ופינוי-כולל תפעול מלא •

פינת שתייה  ( מיצים, סודה, מים, זירו, קוקה קולה)שתייה קלה במגוון , פ"חדכלים 

,  ממתיק, מגורען, נס קפה, קפה שחור, תיונים במגוון)חמה בשקיקים אישיים 

(.  סוכר לבן, סוכר חום

,  סוגי עיקריות2, סוגי תוספות3,  לחם הבית, סוגי סלטים7-מחיר לאדם כולל •

קינוחי בייסיק

למנה15₪פרוצלןשדרוג לכלי 

למנה21₪סוגי מנות ראשונות2

למגש250₪מגש פירות

100למתחתבאירועים
תוספתישנהאיש

כלעל40₪שלתפעול
.100למתחתמנה

90שלבאירוע:לדוגמא
הינוהתימחורמנות
הנבחרתהמנהמחיר
תוספת+90כפול

400₪בסךהתפעול
4010Xהחישובע״פ

115  ₪

300₪ארגז מתנות+ כספת 



סלט חומוס עם גרגירים שמן זית ופטרוזיליה-חומוס.

עבודת יד-טחינה.

ירקות מוחמצים-מסייר.

 עשבי תיבול טריים קצוצים-סלט שורשים

.סילאןעם חמוציות בוטנים קוליים ורוטב 

 ילי מתקתק  'קוביות בטטה בצ-של בטטה פרייזהום

.עם שומשום קלוי

 גפרורי גזר חי עם פלפל חריף ואריסה-גזר חי בלימון.

 גזר מבושל בתיבול מרוקאי-גזר מרוקאי.

 בשמן זית ותבלינים-סלק אדום.

 עגבניות ופלפלים בבישול ארוך בתיבול פיקנטי-מטבוחה מרוקאית.

 קוביות חציל מטוגנות בתיבול השף-חציל מטוגן.

  חציל קלוי ביתי במיונז-חציל מיונז.

 חציל קלוי ביתי בטחינה עשירה-חציל בטחינה.

 חציל קלוי שלם בליווי טחינה עשירה-חציל בלאדי שלם בטחינה.

חציל קלוי ביתי בתיבול מזרחי-חציל זעלוק.

:סוגי סלטים לבחירה7

סלט בורגול דק עם סלט ישראלי וירק-טבולה.

 פלפלים חריפים וכוסברה, עגבניות -סלט השוק

.בתיבול שמן זית ולימון

סלט כרוב וגזר במיונז-קולסלאו.

 כרוב חתוך דק עם חמוציות ומיץ לימון–כרוב חמוציות.

 כרוב עם שום ומיונז–כרוב אדום במיונז.

גזר וקוביות מלפפון חמוץ במיונז, אפונה, א"תפו-א במיונז "תפו.

 עגבניות שרי שלמות בתיבול פסטו ובצל סגול-שרי איטלקי.

 עם שום ולימון-פלפל חריף מטוגן.

צבעים קלויים עם שמן זית ושום3פלפלים ב -טריקולור.

גרעיני תירס מתוק עם גמבה-יליאני 'תירס צ

.מלפפון חמוץ וזיתים שחורים

סלט תירס עם מיונז ופטריות-נלסון.

 עגבניות ומלפפונים-סלט ישראלי.

 גזר ועגבניות שרי, פטריות, נבטים, חסה-סלט חסה.

 בתוספת ירק וגרגרי חומוס, מרוקאי ברוטב מרקש-פילה מושט .

 5₪בעשבי תיבול בתוספת -פילה סלמון נורבגי .

 בנוסח מרוקאי-טונה מבושל.

 מטוגן בבלילה-דג.

 טחול וכבדים מוקפצים בתיבול השף, חזה עוף–מעורב ירושלמי

.על מצע פירהמקורמלובצל 

:סוגי מנות ראשונות לבחירה2

 א ממולא בבקר טחון ורוטב עגבניות"תפו-מפרום      .

חציל ממולא בבקר טחון ורוטב עגבניות-מוסקה.

שקית פילו במילוי נתחי פרגית שקדים וצימוקים-פאסטייה      .

 מגולגלת ממולא בשר בציפוי פריךטורטיה-רול טלה.

 תילאנדיםבמילוי ירקות טורטיה-רול טבעוני.

 א ברוטב פטריות"מאפה תפו-בורקס.



 דרה 'מג/ אורז עם אטריות/ לבן בקישוט שקדים וצימוקים -אורז.

 א זעירים בתיבול זהוב בגריל"תפו-תפודים.

א אפויים עם פפריקה מלח ופלפל שחור"פלחים של תפו-א אפוי "תפו .

 א ובטטה אפויים בתנור"תפו-דואט.

קוסקוס מרוקאי אוורירי-קוסקוס  .

 לקוסקוס-מרק ירקות עשיר.

 תבשיל אותנטי בניחוח לימונית מהמבטח המרוקאי-ארטישוק ופטריות.

 זיתים מרוקאים ברוטב עגבניות בסגנון מרוקאי-זיתים מבושלים.

 שעועית בסגנון ביתי ברוטב עגבניות-שעועית ברוטב.

 שעועית שלמה מוקפצת בסויה וטריאקי–שעועית מוקפצת.

 אפונה ירוקה וקוביות גזר ברוטב ביתי-אפונה וגזר.

 פלפלים וקישוא מוקפצים בנוסח תאילנדי,גזר , שעועית עדינה-ירקות מוקפצים.

 ירקות אפויים בתנור-אנטיפסטי

:סוגי תוספות חמות לבחירה3

ויין אדוםבטריאקיבבישול איטי אסאדונתח -ביין אסאדו.

 פטריותפרוסות בקר רך ברוטב -צלי כתף.

 ואן'סצנתח בקר פרוס ברוטב -רוסטביף.

 על האש בתיבול גריל-סטייק פרגית.

 בשר בקר טחון בתיבול השף על האש–קבב הבית.

 על האש בתיבול גריל-חזה עוף.

 כרעיים עוף בתיבול גריל-עוף בגריל.

 חזה עוף טרי מצופה בפירורי לחם-שניצלונים / שניצל.

חזה עוף עסיסי במילוי בשר ותבלינים מצופה בפירורי לחם-ממולא קורדון.

 נתחי עוף מוקפצים עם לקט ירקות תאילנדים-מוקפץ סיני.

 בקר טחון בתיבול מזרחי  ברוטב עגבניות עשיר–קציצות בשר.

 בשר ראש בנוסח מרוקאי עם גרגירי חומוס מבושלים-קדירה מרוקאית.

 במילוי אורז וירקות-פלפל ממולא צמחוני.

:סוגי מנות עיקריות לבחירה2



  חיתוכי עוגות מוס ופאי

 סלט פירות מרענן/ פירות העונה

למנת המבורגר₪ 95בכלי פורצלן₪ 80פ"חדלמנה בכלים ₪ 70

נקניקיות

שניצלונים

מלפפונים חמוצים

זיתים

חומוס

סלט ירקות

יפס חם מטוגן במקום'צ

מנת לחמנית אצבע

התיפעוליתהמנות לתוספת מינמוםמנות הילדים אינן נספרות במניין 

חמאת בוטנים, פיסטוק, עגול נוגט-טראפלס

 (יחידות25)כדור שוקולד מצופה על מקל

 (יחידות בקופסא36)מקרון בטעמים

  (יחידות36)מארז פחזניות מעולה

לקילו₪ 170

למארז₪ 115

למארז₪ 230

למארז₪ 210

ה'הפלאנצהמבורגר על 

עגבניות

חסה

בצל

מטבלים

יפס'צ

טבעות בצל

שניצלונים

מנת המבורגר


