מגוון חבילות אירוח להזמנת קייטרינג פרווה /חלבי לאירוע..

תפריט גורמה לארוחות בוקר
• מגשי ירקות טריים – מקלוני מלפפונים ,גזר ,פלפלים
בשלושה צבעים ,עגבניות שרי ,סלרי ותירס גמדי.
• מגשי פירות העונה  -מגוון פירות העונה בסידור
מרשים
על גבי מגשים.
מבחר כריכים מלחמים מגוונים כגון חיטה מלאה,
שבעה דגנים קל ,שיפון ,ג'בטה לבנה ,ג'בטה חומה,
חצאי בגט בטעמים לבחירה:
• סלט ביצים עם עירית קצוצה ועגבניות טריות.
• סביח עם חציל קלוי ,ביצה קשה ופסטו.
• בולגרית – פתיתי בולגרית ,ממרח עגבניות ,נבטים
ופיטריות טריות.
• חלומי  -גבינת חלומי צרובה ,גבינת שמנת ,טימין
עלעלים ועגבנייה.
• טונה  -מוס טונה עשיר עם עלי בייבי.
• סלמון  -גבינת שמנת ,סלמון ועירית קצוצה.
• אבוקדו  -סלט אבוקדו עם ביצים קשות ,בצל ירוק
ופלחי עגבנייה טרייה.
* אפשרות לסנדוויצ'ים מיוחדים לילדים
)צהובה/שוקולד(
• פינת קפה :פינת קפה שירות עצמי בה יהיה מייחם
מעוצב ,מנות אישיות של קפה שחור ונס קפה ,מלבין
קפה ומבחר חליטות תה.
לצד הקפה..
• מגוון מאפיי שמרים טריים
• מאפה חמאה ושקדים
• מאפה שוקולד בלגי
• שבלולי קינמון
• שבלולי שמרים עם נטיפי שוקולד
• מאפה קרמשניט ועוד..
• שתיה קלה הכוללת:
לימונדה תפוזים מים מינרלים.
כולל :עריכת המזנון בכלים מעוצבים/כלים חד פעמיים
מהודרים לסועד – סכו"ם ,צלחות ,כוסות ומפיות.

מחיר לאדם ₪ 60 :

פרי שייק בר 5-6 :סוגי פירות העונה מובחרים בשייק סמיך
ואיכותי על בסיס חלב ,מיץ תפוזים ,מי סוכר או חלב סויה.

מחיר לאדם₪ 14 :

שדרוג מגוון הכריכים לבר בייגלים ומטבלים טריים:

בייגלס בר  -מבחר בייגלס אמריקאי עם תוספות כגון בצל,
זעתר ,קצח ,חיטה מלאה ועוד.
 מוגש לצד ממרח פסטו ,ממרח טחינה ירוקה ,ממרחחצילים ,סלט טונה ,סלט ביצים ,ממרח גבינת שמנת,
ממרח גבינה קלה בתוספת שמיר ,ריבות תוצרת בית
וחמאות.

מחיר לאדם₪ 12 :
שדרוג כריכים לבר טורטיות – הכנה פרונטאלית
מגוון מילויים לבחירה ,כגון:
• במילוי רוטב פסטו עם עגבניות ובולגרית
• במילוי גוואקמלי.
• במילוי שמנת סלמון ועירית קצוצה .
• במילוי ממרח טפנד זיתים וגבינת פטה ופלחי ירקות
• ועוד.

מחיר לאדם₪ 15 :
טאבון פוקצ'ות  -טאבון אבן אותנטי בו נאפות פוקצ'ות
מלוות במטבלים ותוספות כגון:
ממרח עגבניות ,בצל מטוגן ופיטריות.
ממרח פסטו ,זיתים שחורים וטונה.
ממרח טפנד פלפלים קלויים וגבינת מוצרלה.
חציל קלוי ובולגרית.
טונה ,עגבניות טריות ופטריות.
מחיר לאדם₪ 12 :
ג'חנון  -ג'חנון תימני אסלי ,מוגש עם ביצה קשה ,עגבניות
מגוררות וסחוג.

מחיר לאדם₪ 10 :
בר שקשוקה  -שקשוקה ביתית מעגבניות טריות פלפלים
אדומים ועשבי תיבול וקוביות פטה נימוחות  .מוגש לצד
חליות טריות.

מחיר לאדם₪ 15 :

תוספות אופציונאליות בתשלום:
פינוקי בוקר
• פנקייקס  -מבצק איכותי עם רוטב מייפל ,רוטב
שוקולד
וסירופ תותים ותוספות כגון בננות טריות ,שבבי
שוקולד,
צימוקים ופקאן.
• מוזלי  -מעדן יוגורט מפנק המוגש עם מבחר פירות
חתוכים ,גרנולה ,דבש וסילאן.
המעדן מוגש בתוך גביעי פלסטיק קשיחים על רגל.

מחיר לאדם₪ 18 :

קישים מבצק פריך על בסיס חמאה -
• בטטה וגבינות עיזים
• בצלים מקורמלים וגבינות קשות
• פלפלים קלויים ופטה
• חצילים קלויים ומיקס גבינות
• מיקס פטריות וגבינות

מחיר לאדם₪ 10 :
עמדת אומלטים פרונטלית-
אומלטים בהכנה אישית לפי בקשת האורחים ,מגיע עם
מגוון תוספות לבחירה :בצל ,עגבניות ,פטריות ,גבינות,
עשבי תיבול.

מחיר לאדם₪ 12 :

בר סלטים ולחמים
בר סלטים  -לצד מגוון לחמים טריים

עמדת סלטים טריים – סלטים מירקות טריים
) 4סוגים לבחירה(:
• סלט ישראלי :מגוון ירקות טריים חתוכים דק עם שמן זית
לימון ומלח.
• אנטיפסטי :ירקות קלויים בטאבון בשמן זית וצמחי תבלין.
• קפרזה :עגבניות שרי אדום ,מוצרלה ופטה מגוררת,
• בזיליקום ושמן זית.
• חציל קלוי :בליווי יוגורט ,נענע ונגיעות עגבניה ,פלפל ירוק
חריף/טחינה
• סלט פנצנלה :עגבניות שרי ,פלפלים ,קרוטונים ,זיתי
קלמטה ,גבינת פטה ועשבי תיבול.

מחיר לאדם₪ 18 :
• פלטות גבינה מעוצבות -מבחר גבינות כגון :פטה,
בולגרית ,גאודה ,קממבר ,ברי ,בייבי מוצרלה.

מחיר לאדם₪ 10 :
• פלטות דגים מעושנים – מבחר דגים :הרינג ,מטיאס,
פלמידה מעושנת ,סלמון מעושן ,לקרדה מעושנת.
מוגשים על מצע של שלל בצקים ותחתיות.

מחיר לאדם₪ 8 :

בר קינוחים
חוויה מתוקה  -מיקס
• סופלה שוקולד בלגי – מוגש בספלוני אספרסו.
• גבינה פירורים בקרמבל קינמון – מוגש ב"שוט".
• שביל החלב  -מוס ריבת חלב עשיר מעוטר בריבת חלב.
מוס חלבה.
• דוקולד  -מוס שוקולד לבן ושכבה של רוטב תותים.
• מלבי שמנת ורוטב פירות יער.
• מיני פאד'ג בראוניז ושוקולד לבן.

מחיר לאדם₪ 15 :
• בר עוגות – מבחר עוגות בחושות ועוגות שמרים מתוצרת
קונדיטוריה ביתית עוגת שוקולד ,עוגת פרג ,אינגליש קייק,
עוגת וניל ,עוגת תפוזים ,עוגת תפוחי עץ.

מחיר לאדם₪ 7 :
• מוגזים  -מיצי פריגת ומבחר מוגזים ממשפחת קוקה קולה.

מחיר לאדם₪ 5 :

