
___________  . ז.מספר ת__________  מיקום__/__/____תאריך        

________מנות    ' מס___________     שם

מסוגנן ומעוצב בהתאם לאירוע! עשירבבופההאוכל מוגש •

פסטות , קישים, מנות עיקריות, לחמים, פודפינגר, סלטים: כוללהבופה•

שתייה קלה במגוון , פ"חדכלים , מפות בד, עריכה-וקינוחים ובנוסף 

,  תיונים במגוון)פינת שתייה חמה ( תפוזים, סודה, מים, זירו, קוקה קולה)

(.סוכר לבן וחלב, סוכר חום, ממתיק, מגורען, נס קפה, קפה שחור

כלי זכוכית

למנה₪ 15

כספת למעטפות
300₪

עמדת גבינות

למנה₪ 15

עמדת דגים

למנה₪ 25

100למתחתבאירועים
תפעולתוספתישנהאיש

מתחתמנהכלעל40₪של

שלבאירוע:לדוגמא.100ל

הינוהתימחורמנות90
כפולהנבחרתהמנהמחיר

בסךהתפעולתוספת+90

4010Xהחישובע״פ400₪

קינוחים מיוחדים

למנה15₪
פוד לבחירה  פינגרסוגי 5סוגי סלטים לבחירה 8הכולל יחודיתפריט עמדות 

,  מפות בד, עריכה-בנוסף מוזליעמדת חביתות ועמדת , עמדת שקשוקות

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

,  סוכר חום, ממתיק, מגורען, נס קפה, קפה שחור, תיונים במגוון)שתייה חמה 

(.סוכר לבן וחלב

125  ₪

140₪



אנטיפסטיה'פוקאצ.


.פיצהה'פוקאצ

רימונים בעונה (אגוזי מלך בתוספת ויניגרט קלאסי, עגבניות שרי, מיקס חסות-סלט ירוק שרי ואגוזים.)

 חסה עם רוטב שמן זית לימון,בצל סגול , מלפפון, עגבניות, קלמטהזיתי , גבינת פטה–סלט ים תיכוני.

 בוטנים קלויים עם רוטב אסייתי  , שומשום שחור, שומשום לבן, כוסברה, גזר, כרוב לבן-סלט אסייתי

.(שמן סומסום, טריאקי, ילי 'צ)מתקתק 

 פקאן סיני ורוטב ויניגרט,כוסברה ,סלרי ,גזר -ופאקניםסלט גזר.

 וסלרי ברוטב שמן זית לימון, פלפל צהוב ואדום, מלפפון, עגבניות שרי-סלט ירקות העונה.

 ועלי בזיליקום, בייבי מוצרלה, עגבניות שרי, פלפל קלוי, פסטה פנה-סלט פסטה קר.

 סלרי וענבים שחורים, עשיר בעשבי תיבולקינואהסלט -קינואהסלט.

 גבינת רוקפור ורוטב שורשים, גרנולה, סלרי, תפוח, סלק–סלט סלק ורוקפור.

 כוסברה ובוטנים , צנונית, בצל ירוק, כרוב אדום, גזר, קולורבי, אטריות אורז-סלט אטריות בורמזי

.בליווי רוטב שורשים, מסוכרים

 מגוון ירקות טריים וחתוכים בתוספת מטבל-פלטת ירקות.

סלט אבוקדו

סלט ביצים

סלט טונה

:סוגי סלטים לבחירה8

ות'פוקאצסוגי לחמים או 3לרשותכם בחירה בין ל

קלמטהלחם מחמצת אפוי בתנור אבן בתוספת זיתי -זיתים.

 לחם מחמצת אפוי בתנור אבן בתוספת שיפון ואגוזי מלך-לחם שיפון אגוזים.

 שיבולת  , חמניהלחם מחמצת אפוי בתנור אבן בתוספת גרעיני -לחם דגנים

.שועל ופשתן

 לחם מחמצת אפוי בתנור אבן-לחם כוסמין
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לזניה קלאסית.

לזניה פטריות.

ללזניה תרד.

לזניה בטטה.

לזניה ברוקולי.

לזניה חצילים.

א מוקרם"תפו

תפוח תפוחי אדמה ובטטה וירקות שורש בתנור.

עלי גפן ממולאים.

 בצל, פלפל, כרוב, עלי גפן-מיקס ממולאים.

 תרד וחצילקשקבלבטטה -בטעמים בואיקוסמבחר.

שבלולי בצק פיצה.

 זית עטוף בגבינות ושומשום אפוי בתנור-כדורי זיתים.

בורקיטס.

מיני פשטידות.

תפו״א/לביבות זוקיני.

לביבות בטטה.

 סלט ביצים/ פחזניות מלוחות במילוי סלט טונה

 טחינה אדומה, גוואקמולי, פלאפל עדשים–פיתה ביס פלאפל.

  במילוי חציל מלפפון חמוץ וביצה בלווי טחינה–פיתה ביס סביח

 פטה עם פסטו ופלפל קלוי, סלט ביצים וגבינה, סלט טונה-כריכי ביס.

עיגולי חיטה במבחר קישוטים-קנאפסים  ,

.בייבי מוצרלה ועגבניית שרי, גבינת ברי ופקאן, גבינת שמנת וסלמון

ממרח זוקיני, ראגו עגבניות עם גבינת עזים,פטה אגוזים עם ריבת בצל -דגנים בורסקטתקרוסטיני.

 מילוי אבוקדו וביצה, (טבעוני)טחינה וירקות אנטיפסטי , ועגבניהמוצרלה פסטו , עשבי תיבול וטחינה–משולש חיטה במילויים שונים.

 פטה עם פסטו ופלפל קלוי, סלט ביצים, סלט טונה, חציל וביצה-דגנים במילויים שונים  בטה'גמיני.

עלי מיקרו, קלמטהזיתי , ביצה קשה, טונה, א"תפו, אריסה, לימון כבוש–טוניסאיות פרנות.

חביתה ומלפפון, אנטיפסטי, במילוי טונהטורטיהחיתוכי –סושיטורטיה.

 תפו״א וגבינה, בצל, תרד–מיקס מאפים מלוחים

 בתוספת ירקות טרייםגאודהבמילוי ריבת בצל קממבר אגוזים וגבינת –כריכי קרואסון

:סוגי פינג פוד לבחירה5

:מנות עיקריות לבחירה8



קיש פטריות וגבינות.

קיש בטטה אגוזים וגבינות.

קיש אנטיפסטי זוקיני פלפלים חצילים ובטטות וגבינות.

קיש תרד וגבינות.

קיש ברוקולי וגבינות.

קיש עגבניות שרי ומוצרלה.

קיש בצל כרישה יין לבן וגבינות.

קיש פלפלים וגבינות.

פסטה פנה ברוטב עגבניות  .

פסטה פנה זוקיני ועשבי תיבול  .

פסטה פנה רוטב שמנת פטריות.

פסטה פנה ברוטב רוזה.

מוקפץ עם ירקותנודלס.

תאי טבעוניפאד.

למנה₪ 25בתוספת תשלום של * למנה₪ 15בתוספת תשלום של * 

 פרימיירה, קממברט, גלילית עיזים–פלטת גבינות עשירות  ,

.פטה, בולגרית מעודנת, סלטה, ריקוטה,מוצרלהביבי , גו'מנצ

 גבינת  , פטה, בולגרית מעודנת, לבנאה–פלטת גבינות רכות

.וגבינה צהובה, בייבי מוצרלה, גלילית עיזים, צפתית, שמנת

 9%וצהובה , 5%בולגרית , צפתית–פלטות גבינות רזות.

  מגש דגים מעושנים שמכיל סלמון מעושן סלמון אפוי טונה

.  ונסיכת הנילוסמתיאסמעושנת מקרל 

פילה סלמון שלם בעשבי תיבול  .



.למנה₪ 18תוספת 

!וופל בלגי פריך על מקל במרקם עשיר

-נעשה במקום ומוגש עם סירופים במגוון טעמים 

.  שוקולד אגוזים, שוקולד לבן, שוקולד, לוטוס

.סוכריות ומרשמלו

.למנה₪ 20תוספת 

פלאנצהביצים טריות מטוגנות במקום על 

,  בצל-תעשייתית עם מגוון תוספות מפנקות 

מוכנות  . פטריות, תירס, גבינה צהובה, ירק

.באהבה רבה

.למנה₪ 20תוספת 

עשיר בתבלינים במרקם  , תבשיל עגבניות בבישול ארוך

סמיך מוכן במקום לטריות מקסימלית דקות לפני  

:ניתן להזמין גם מיוחדים. הגעת האורחים

.תבשיל עגבניות ועלי בזיליקוםשקשוקה פסטו 

.תבשיל עגבניות בליווי שמנת וגבינותשקשוקה שמנת 

.תבשיל עגבניות בתוספת חציליםשקשוקה חצילים 

.למנה₪ 12תוספת 

גרנולה ופינוקים  סילאן, יוגורט, פירות

.  מתוקים

.מוכן במקום וניתן גם להרכבה אישית



 וברספחזניות במילוי שמנת ובציפוי שוקולד  .

שוקולד ואגוזיםבראונינז.

מגש עוגיות מקרון בטעמים.

 סוכריות/ כדורי שוקולד בציפוי קוקוס.

 מנגו נוגט שוקולד וניל-אקלרמיני.

כדורי טראפלס.

 על מקלטראפלסריבועי.

פטיפור גבינה.

גבינה פירורים שוקולד בלגי פסיפלורה פירות יער-שוטים.

"ריבוע שוקולדי איכותי" בר שוקולד.

"ריבוע שוקולד לבן וחלבה עם שומשום" בר חלבה.

:קינוחים לבחירה5

למנה₪ 15בתוספת תשלום של * 

:קינוחים לבחירה2

  מגש מיני פאי בטעמים

מגש פירות העונה

מתוקיםטרטלטים.

 שלושה שוקולדים, גבינה פירורים–עוגות עגולות במגוון טעמים  ,

.שוקולד בלגי

 עוגה פרוסה לחתיכות בטעמים שונים ומפתיעים–עוגת קרוסלה


