
 

 

 

 

 

 מתאבנים  

  פטריות, בטטה, עגבניות, תרד  –קישים 

  )לביבות ירק/ בטטה )אפוי ללא שמן 

  מיני לזניות עגבניות ופרמזן 

 פרחי פילו במילוי ריקוטה ותרד 

 סלטים 

  עגבניות שרי, בצל סגול, זיתי קלמנטה פסטו ובצל ירוק   -פסטה 

  חסה, עגבנייה, מלפפון, בולגרית, זיתים שחורים, זעתר    -יווני 

  צנונית, רצועות גמבה,  גזר, כרוב סגול, נבטים  ברוטב חרדל ודבש   -עלי בייבי 

  נים  עגבניות שרי )תמר, צהוב, מנומר( בצל סגול, סלרי  ותערובת גרעי -עגבניות 

 כוסברה בצל ירוק שמיר נענע וחמוציות פטרוזיליה, בורגול,  –טאבולה 

  פלפלים, חומוס גרגירים, עדשים שחורות   –עדשים 

 אדומה ולבנה, מלפפון, קוביות בטטה, בולגרית מעודנת ועגבניות  – קינואה 

  שמיר, מלפפון, צימוקים וזיתי קלמטה ברוטב וינגרט שוםמדורה –תפו"א , 

 מיני כריכים 

  מיני פיתה במילוי חציל, ביצה קשה ופטרוזיליה  -סביח 

  לחמנייה תוניסאית מטוגנת במילוי אריסה, טונה, ביצה קשה וירקות  -פריקסה 

 טבעוני – המבורגר פרוטבלו וירקות טריים  ,מיני לחמניות במילוי-פרוטבלו 

  במילוי גבינת פטה ופלפלים קלויים   –טורטיות 

  עלי רוקט במילוי גבינת שמנת סלומון  –קרואסון  

  לחמניות סלק, בטטה, קממבר, אגוזי מלך וממרח ארטישוק –סלק 

 נישנושים  

  טארטלטים במילוי שמנת, סלומון מעושן ועירית 

   גלילות חציל, לאבנה, עגבניות מיובשות וזעתר 

 גאודה, נענע וענבים   -ת ושיפודי גבינ 

  שרי, קלמטה, בזיליקום ובייבי מוצרלה  -שיפודי גבינות 

 שמנת שום שמיר ת פלפלונים במילוי גבינ 

 



 

 

 

 

 

 מעדנייה

   ארטישוק   -זיתי קלמנטה  -עגבניות מיובשות  -פסטו 

  מבחר זיתים –מבחר פלפלים  –לימון כבוש  –ארטישוק צלוי 

  גבינות מעדנייה קשות 

  לאבנה זעתר, שמנת שום שמיר 

   מאפים 

 פוקצ'ות

  פסטו, ירקות קלויים, קוביות בולגרית מעודנת  -אנטיפסטי 

  זיתי קלמנטה, עגבניות שרי, בצל סגול, פטריות, בייבי מוצרלה ועלי בזיליקום טריים   -איטלקית 

  ממרח חציל קלוי, בצל סגול, עגבניות שרי ופטרוזיליה  -חציל 

 *בתוספת חמאה וריבות הבית  )דגנים, אגוזים וצימוקים( לחמי מחמצת

  )מאפים במילוי גבינה )תרד, בטטה, חצילים 

 טבעוני   –במילוי ירקות מוקפצים  אמפנדס 

 מגשים 

 )טבעוני  – אנטיפסטי )ירקות קלויים 

  טבעוני –ממולאים עלי גפן 

 טבעוני – שרוףו חציל 'קרפצ  

  קרפצ'ו סלק וגבינת עיזים 

   חם

  טבעוני  –מוקפץ נודלס וירקות 

 ופטריות ברוטב שמנת  רביולי גבינות 

   פסטה פנה ברוטב נפוליטנה 

 לסועד     ₪150סה"כ 
 כל המבחר שמופיע למעלה בהתאם לכמות הסועדים  

 )אין צורך בבחירת חלק מהמנות( 
 עריכה בסגנון בופה בכלי הגשה מהודרים 

 במהלך האירוע שירות, מילוי ותפעול העמדות על ידי אנשי צוות 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 עוד קצת פרטים:  

 

 סועדים   150* מינימום 

 *תשלום בסוף האירוע בצק' או מזומן  

 * ניתן לעדכן כמות סועדים סופית עד יומיים לפני האירוע 

 

 * ניתן להוסיף לשדרג את האירוע עם השירותים הנוספים:  

 

   ₪ לסועד 20תוספת                 מתוקים                                                                                   

  אלפחורס, פיננסייר, טרפאלס, בראוניס, מקרון  -פטיפורים 

   מיני פחזניות במילוי קרם פטיסייר 

  שקדים, חמאה, קינמון, אגוזים -מאפי שמרים 

  טארטלטים  שקדים, שוקולד, תפוחים, פירות יער 

   סופלה שוקולד 

 פירות העונה 

 ₪ לסועד   8תוספת עץ במבוק מתכלה(                                                                          –)חד"פ כלים 

  צלחות, סכו"ם, מפיות וכוסות לשתייה קרה וחמה 

 לסועד  ₪ 12תוספת                                                                                            עמדת שתייה

   )דיספנסרים שתייה טבעית )תפוזים סחוט, לימונדה, אשכולית אדומה    

   מים מינרלים, סודה 

 

  (מורכבות האירועוטלפונית והבנת הצעת מחיר עבור שירות זה תינתן לאחר שיחה )                 - השכרת ציוד  

 נות מזנון להגשה שולח   

 


	השכרת ציוד   -                 (הצעת מחיר עבור שירות זה תינתן לאחר שיחה טלפונית והבנת ומורכבות האירוע)

