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קישים
טעמים -בצל ׀ בטטה ׀ פטריות ׀ בלקני ׀ פלפלים ׀ כרישה
גדול -קוטר  30ס"מ ,כ 16מנות וניתן יותר

 125ש"ח

בינוני -קוטר  20ס"מ ,כ 8מנות וניתן יותר

 63ש"ח

מגש מיני קישים 3 -טעמים  30יחידות במגש ,קוטר  4ס"מ

 164ש"ח

מגש מיני קיש פיצה 30 -יחידות במגש

 164ש"ח

תוספת של  10ש"ח עבור מגש לקיש בינוני וגדול

לזניות
 63ש"ח

לזניה עגבניות -תבנית אינגליש קייק
ריבועי לזניה -על מגש גדול

 192ש"ח

מוסקה חצילים -מלבני גודל 20*40

 196ש"ח

מוסקה חצילים אישית -מחיר ליחידה ,מינימום  20יחידות

 17ש"ח

תוספת של  10ש"ח עבור מגש לתבנית אינליש קייק

מרקים
טעמים -בצל ׀ כתום ׀ ירקות ׀ עגבניות ׀ שעועית
כמות ל 20סועדים -כולל קרוטונים

 300ש"ח

לחמים וקרואסונים
כריכוני לחם דגנים 3 -טעמים 25 ,יחידות במגש

 243ש"ח

כריכוני לחמניות ביס 3 -טעמים 25 ,יחידות במגש

 266ש"ח

כריכוני קרואסון 2 -טעמים 25 ,יחידות במגש

 283ש"ח

מגש כיכרות מחמצת 2 -לחמים  3 +ממרחים

 192ש"ח

טורטיות
טעמים -סביח ׀ אבוקדו וירקות ׀ גבינה מלוחה עגבניה וירק ׀
טונה עגבניה וירק ׀ בטטה בולגרית וירק
מגש  30יחידות 3 -טעמים

 276ש"ח

מגש  20יחידות 2 -טעמים

 184ש"ח

דגים
כמות המתאימה ל 20איש

פלטת דגים מלוחים וקרקרים

 540ש"ח

דג סלמון ברוטב שום דבש ושמן זית

 560ש"ח

דג נסיכה ברוטב עגבניות

 600ש"ח

דג סלמון מרוקאי

 600ש"ח

דג סלמון מעושן -מגש בינוני

 270ש"ח

מאפים במגשים
מאפה גבינה -פיצה ׀ תרד ׀ תפו"א ׀ גבינות 30 ,יחידות במגש
קובניות -מגש בינוני

 152ש"ח
 80ש"ח

מאפה בצק עלים פיצה 30 -יחידות במגש

 152ש"ח

מאפה בצק עלים גבינה וזיתים 30 -יחידות במגש

 152ש"ח

פשטידת כרובית אישית 20 -יחידות במגש

 185ש"ח

פחזניות במילוי גבינת שמנת וירק 30 -יחידות במגש

 152ש"ח

פחזניות במילוי גבינת שמנת וסלמון 30 -יחידות במגש

 152ש"ח

פחזניות במילוי ממרח טונה 30 -יחידות במגש

 152ש"ח

בלינצס מלוח 30 -יחידות במגש

 152ש"ח

בלינצס מתוק 30 -יחידות במגש

 171ש"ח

מאפינס -בצל ׀ ירקות שונים ׀ פלפלים ׀ תרד 20 ,יחידות במגש

 128ש"ח

בוריקיטס גבינה 30 -יחידות במגש

 152ש"ח

טרטלטים מלוחים -ממלואים בממרחים שונים 30 ,יחידות במגש

 152ש"ח

קיגל ירושלמי -תבנית אינגליש קייק
עוגיות פרמזן וזרעי חרדל -עם זילוף גבינת שמנת ומלפפון 30 ,יחידות במגש
עלי גפן ממלואים -עם מטבל יוגורט נענע 30 ,יחידות במגש

 52ש"ח
 152ש"ח
 96ש"ח

בריוש במילוי בשמל מנגולד 30 -יחידות במגש

 152ש"ח

פיצות אישיות 20 -יחידות במגש

 180ש"ח

פוקאצ'ה בצק עלים ובצל כפרי

 155ש"ח

אוכל מבושל
כמות המתאימה ל 20איש

נודלס מוקפץ אסייתי

 364ש"ח

פסטה ברוטב פומדורו

 234ש"ח

פסטה ברוטב שמנת

 234ש"ח

פסטה רחבה שמן זית ,עגבניות שרי ,זיתים ועשבי תיבול

 303ש"ח

ספגטי פסטו ועגבניות מיובשות

 287ש"ח

אנטיפסטי

 229ש"ח

קוסקוס +מרק קוסקוס

 342ש"ח

תפו"א אפויים

 175ש"ח

פלפל ממולא -מחיר ליחידה ,מינימום  20יחידות

 12ש"ח

תבשיל הונגרי -אטריות וכרוב מאודה עסיסי

 234ש"ח

שקשוקה -מחבת של  30ביצים ,באירוח מלא בלבד

 232ש"ח

שקשוקה אישית -מחיר ליחידה ,מינימום  20יחידות

 13ש"ח

אורז לבן -עם תוספות עדשים ׀ שקד מולבן׀ בצל ׀ צהוב

 263ש"ח

שעועית ירוקה מוקפצת בשום ועגבניות שרי

 284ש"ח

גבינות
כמות המתאימה ל 20איש
פלטת גבינות -כמה סוגי גבינות עם קרקרים ו 2סוגי זיתים

 400ש"ח

סלטים
מגיע בקערה  5ליטר ,עם צנצנת רוטב וכפות הגשה ,מתאים ל 20סועדים
סלט פסטה עגבניות שרי ,בזיליקום וגבינות

 198ש"ח

סלט פסטה פלפלים קלויים

 198ש"ח

סלט קוסקוס עם רוטב טחינה

 198ש"ח

סלט צבעוני -כרוב ,חסה ,שרי ,מלפפון ,סלק ,קולורבי ,צנונית ,גזר ,בצל ירוק

 198ש"ח

סלט חסה עם פירות העונה ,קשיו ברוטב הדרים

 198ש"ח

סלט עגבניות שרי ונבטי חמניה ברוטב בלסמי

 198ש"ח

סלט גזר ופקאן סיני ברוטב חמוץ מתוק

 198ש"ח

סלט אטריות אורז /שעועית ברוטב אסייתי

 198ש"ח

סלט כרוב וחמוציות

 198ש"ח

סלט יווני

 198ש"ח

סלט טאבולה -בורגול וירקות

 198ש"ח

סלט ניסואז

 198ש"ח

פלטת ירקות עשירה -כולל מטבלי גבינה

 129ש"ח
 9ש"ח

סלט אישי -מחיר ליחידה ,מתאים לאירועי פינגר פוד ,מינימום  20יחידות

ניתן להזמין אירוח מלא ׀ שירותי פריסה ׀ מגשי אירוח
כל המחירים אינם כוללים משלוח ושירות
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