
ד"בס

 

 ___________  . ז.מספר ת __________   מיקום__/__/____תאריך        

 

 ________מנות    ' מס_________        שם

קוקה  (שתייה קלה במגוון , פ"חדכלים , מפות בד, עריכה ופינוי -תפעול מלא •

תיונים  (פינת שתייה חמה בשקיקים אישיים ) מיצים, סודה, מים, זירו, קולה

 ).סוכר לבן, סוכר חום, ממתיק, מגורען, נס קפה, קפה שחור, במגוון

בשרים טריים לבחירה   3, סוגי תוספות 3, סוגי סלטים 8 -מחיר לאדם כולל •

 עמדת קינוחים, על האש במקום

פרוצלןשדרוג לכלי   למנה ₪ 15 

XXXXX 

 למגש ₪ 250 מגש פירות

איש ישנה תוספת   100באירועים מתחת ל
על כל מנה מתחת   40₪תפעול של 

מנות   90באירוע של : לדוגמא. 100ל

הינו מחיר המנה הנבחרת כפול   התימחור
ע״פ  400₪תוספת התפעול בסך  + 90

 40x10Xהחישוב 

130 ₪ 

 ₪ 800 עמדת מנגל פחמים

 ₪ 300 ארגז מתנות +כספת 



ד"בס

  חומוס עם גרגירים שמן זית וירק -חומוס.

  חציל בלאדי בתוספת טחינה ירוקה -חציל בלאדי.

  סלט ירקות ישראלי בתוספת ירק ולימון -סלט ירקות.

  כרוב בלימון בתוספת ירק וחמוציות -כרוב בלימון.

 בורגול בתוספת לימון ונענע - טבולה.

  גזר חי מגורד בלימון וחריף -גזר חי.

  ירקות שורש מוחמצים -חמוצי הבית.

 טחינה ירוקה בתוספת לימון ושום - טחינה.

 פלפלים חריפים קלויים.

 פלטות ירקות חיים.

 מטבוחה מעגבניות טריות.

  עגבניות ופלפלים חריפים עם שמן זית וירק -סלט השוק.

  חציל מרוקאי קלוי בתבלינים פיקנטי -חציל מרוקאי.

 עגבניות שרי בבזיליקום.

  חציל פרוס מטוגן מצופה בפירורים -חצילים.

  מתובלים מונזלינוחמוצים וזיתים.

 :סוגי סלטים לבחירה 8

 ירקות בתוספת פאייה - ספרדי אורז.

 וצמוקים שקדים בתוספת לבן אורז.

 אטריות בתוספת לבנוני אורז.

 ותבלינים זית בשמן אפוי א"תפו.

 חשמל נקודת יש באם( במקום מטוגן וטרי חם יפס'צ(.

 מוקפצים תאילנדיים ירקות.

 קלויים ירקות פסטי אנטי.

 עשיר ירקות מרק לצד מרוקאי קוסקוס.

 פרגית שיפודי\סטייק

 הבית קבב  

 עוף( שישליק שפודי(

 וריסוס'צ\מרגז נקניקיות

 בטריאקי עוף חזה

 פיקנטי בגריל מתובלים עוף כנפי

 20 בתוספת -אנטריקוט שיפודי ₪ 

 25 בתוספת - אנטריקוט סטייק ₪ 

 ₪ 25 בתוספת-כבש צלעות

 ):לאדם' גר 350כ (סוגי בשרים טריים לבחירה על האש במקום  3 :תוספות חמות לבחירה 3



ד"בס

קובה ,סיגרים ,פסטלים – מטוגנים מיקס.

מתבלים לצד חיים ירקות פלטות.

פיקנטי מרוקאי בסגנון חומוס גרגירי עם ראש - בשר תבשיל.

מיקס קינוחים מתוקים

פירות העונה

 למנה ₪ 30בתוספת תשלום של * 

 פינת קפה ביתית על בסיס מייחם לרשות האורחים

 .קפה שחור ותה  במחבר טעמים

 .המוגשת לאורך כל הערב

 .מים זירו וסודה, מסדרת קוקה קולה פריגת



ד"בס

.חתוכים ירקות

.סגול כרוב

.חמוץ כרוב

.חמוצים וזיתים מלפפונים

 עיקריות לבחירה מנות 3

.מטוגנים חצילים

.עשירה טחינה

.חומוס סלט

   – עשיר ישראלי סלט
ובצל ירק חתוכים ירקות

שניצלונים

בליווי בלחמניה המבורגרים  

.ורטבים סגול בצל ,חסה

עוף חזה שיפודי.

הבית קבב.

חומוס עם פלאפל  

 .ופיתות מסבאחה

מטוגנים
.נדרש חיבור חשמל במקום

.במקום מטוגן וטרי חם יפס'צ

.בטטה יפס'צ

בצל טבעות

   מיקס

.קובה ,סיגרים ,פסטלים  

 פינת קפה ביתית על בסיס מייחם לרשות האורחים

 .קפה שחור ותה  במחבר טעמים

 .המוגשת לאורך כל הערב

 .מים זירו וסודה, מסדרת קוקה קולה פריגת

 "בלאגןשולחן / "שולחן שוק בסגנון מגשים •

 .כלי מזנון מודרניים מעוצבים לנראות מושלמת•

 צוות הגשה מיומן ואדיב בראשם מנהל אירוע אחראים לתפעול עריכה והגשה•

 

135 ₪ 

מיקס קינוחים מתוקים ואבטיח מלון בעונה


