
 בורקס תפו"א + רוטב פטריות מוקרם
 טורטיה במילוי פרגית/ירקות מוקפצים

 כבד עוף בריבת בצל 
 מעטפת עלים במילוי בשר

 טורטיה ממולא בשר וצימוקים
 דג אמנון ברוטב מרוקאי
 דג אמנון בעשבי תיבול

 קציצות דגים ברוטב עגבניות
 דג סלמון ברוטב מרוקאי )בתוספת תשלום(

 דג סלמון בעשבי תיבול )בתוספת תשלום(

 פרגיות במילוי בשר וצנוברים
 עוף צלוי בגריל

 סטייק פרגית ים תיכוני
 שיפודי פרגית

 עוף ברוטב ט"ו בשבט חגיגי
 דג אמנון מרוקאי

 קציצות דגים מזרחיות
 ארטישוק ממולא בבשר ברוטב פטריות
 צלי בשר ברוטב פטריות )בתוספת תשלום(
 דג סלמון בעשבי תיבול )בתוספת תשלום(

 שניצלים
 אסאדו שורשים

 ארטישוק ממולא בשר

מנות ראשונות
2-3 לבחירה

2-3 לבחירה

3 לבחירה

8 לבחירה
סלטים

מנות עיקריות

תוספות
אחר

____________________________________

 קרנבל מטבוחה
 כרוב קולסלאו

 כרוב וגרעיני חמנייה / דלעת 
 סלט כרוב חמוץ מתוק

 עגבניות שרי בשום ושמן זית
 חציל שניצל

 סלט ירוק- עשבי תיבול, חמוציות וקשיו
 רצועות גזר עם בוטנים וקשיו

 טאבולה עשיר בחמוציות
 חומוס ירושלמי

 סלט ערבי
 זיתים מבוקעים מזן איכותי פיקנטי

 סלט דלעת )טרשי(
 בטטה צלויה ופטריות מוקפצות
 פלפל קלוי- סלסילת פלפלים

 כרוב ב- 3 צבעים
 סלט גזר מזרחי

 חציל יווני
 חציל במיונז

 סלק אדום
 חמוצי הבית

 פלפל מטוגן אש
 סלט שורשים

 חסה ויניגרט דה פריז
 גזר תאילנדי

שם המזמין:______________________ טלפון:_________________________ 

תאריך האירוע:_______________סוג האירוע:_________________________ 

כתובת: _______________________________________________________ 

שעת האירוע: ___________מספר מנות: ________ מספר מנות דג: _______ 

מספר מנות בשר: ___________ מחיר למנה: ____________

יובילו עצמאית / מחיר הובלה:_____________ 

מחיר כולל :        לחם               שתייה קל              חד פעמי

אירועים זה תמיד  
קייטרינג ידיד

סמנו מה בחרתם וקבלו הצעה 

משתלמת במיוחד

 תפו"א ובטטה בריקוד סלוני
 אורז אסייתי מחוזק בקשיו

 אורז טו"בשבט
 בטטה סופר סוויט בצ'ילי

 פטריות מקפיצות
 ארטישוק ראשיים

 זיתים מרוקאים בחריפות מעודנת
 מוקפץ אסייתי עשיר

תוג
מי

ב ו
צו

עי
ה- 

למ
 ש

תן
אי

תשלום בסך__________ שולם במעמד החתימה. סכום של________________ יועבר ביום האירוע. חתימת המזמין________________ חתימה_____________

052-6999350רוצים להוסיף מנה מיוחדת ו/או קינוחים? אנחנו איתכם! חייגו או שלחו הודעת וואטסאפ ונחזור בהקדם


