
 ₪ מחיר למנה: 55

סלטי הבית טריים
8 סוגים (כ350- ג' סלטים לסועד)

מרוקאי מבושל  01. סלט מטבוחה
חרפרף עם עגבניות טריות

02. טחינת הבית טחינה ירוקה מוכנה במקום

03. חציל ספרדי ייחודי פרוסות חציל קריספי 
מטוגנות בציפוי פירורי לחם זהוב

בליווי טחינת הבית

04. חומוס ביתי (מוכן במקום) בליווי גרגרי 
חומוס חמים ושמן זית

05. גזר אפריקאי פיקנטי שבבי גזר חיים עם
לימון, שום, רצועות פלפל שאטה וכוסברה

06. פלפל חריף קלאסי מטוגן עם לימון ושום

07. חמוצי הבית (טורשי) ירקות העונה כבושים: 
גזר, קולורבי, מלפפון וגמבות בשלושה צבעים

08. סלט קוביות בטטה בנוסח צ�ילי ונגיעות סויה

01. צלי בקר עשיר ברוטב הבית

02. שיפודי קבב הבית בגריל (2 שיפודים לסועד)

03. שניצל הבית מצופה בפרורי לחם ושומשום קלוי

04. פרגית בגריל של בראשית בנוסח הבית

05. כרעיים אפויות בתנור בנוסח ביתי

06. סטיק חזה עוף צעיר בגריל בתיבול הבית

07. עוף גורמה ממולא באורז ובשר ברוטב יין קברנה

עוף בשילוב עגבניות תמר ובצל אפוי 08. שיפודי שישליק

09. בשר אסדו משובח בבישול איטי ברוטב הבית

10. לשון בקר בניחוח פלפלת ויין

מנה עיקרית
2 לבחירה - עד 50 מנות • 3 לבחירה - מעל 50 מנות

(כמות יחידות בהתאם למס' המנות המוזמנות)

01. אורז לבן קלאסי האורז 
האהוב עם נגיעת שקדים וצימוקים

02. מג�דרה אורז עם עדשים בנגיעות תבלינים 
מהמשפחה הצהובה

03. אורז הבית (מקלובה) אורז צהוב עם קוביות 
ירקות מטוגנים ותבלינים מהמשפחה הצהובה

04. הומפרייז קוביות תפוח אדמה אפוי במרינדת 
צ‘ילי מתוק

05. סירות תפו“א בתנור בליווי רצועות בצל, שום, 
שמן זית ורוזמרין

06. דואט תפו“א ובטטה מתוקה אפויים בתנור 
בניחוח רוזמרין ושמן זית

07. שעועית ירוקה שלמה מוקפצת עם שומשום קלוי 
ונגיעת סויה

08. זיתים מרוקאים מבושלים עם פטריות, בצל 
ופלפלים

09. ארטישוק ירושלמי תחתיות ארטישוק בבישול,
& ירק ונגיעות לימון חמוץ

10. תערובת אנטי פסטי מוקפץ רצועות ירקות 
מוקפצים, קישוא, גמבה צבעונית, בטטה ובצל

11. שעועית ירוקה שלמה מבושלת ברוטב ביתי 
ואדמדם של אמא 

תוספות
3 לבחירה (כ-350 ג' לסועד)
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תפריט קייטרינג
מודולרי 2023
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פוטיפורים יחודיים פרנות אוטנטיות איכותיות

קינוחלחם הבית

מאפים וגורמה

01. מאפה פסטיה פילו ים תיכוני במילוי בשר בקר
תוספת 20 ₪ (ליחידה)

02. "מפרום“ תפו"א אפוי ואותנטי במילוי בשר בקר
תוספת 20 ₪ (ליחידה)

03. "מוסקה" גלילת חציל במילוי בשר בקר
תוספת 20 ₪ (ליחידה)

04. ארטישוק ממולא בשר ברוטב ירקות מבושלים ולימון
תוספת 20 ₪ (ליחידה)

שתיה מסדרת
קוקה-קולה

ומיצי הדרים

מנות פתיחה - טוגני הבית

שירותמפות / מפיות

שתיה

(כ-200 ג� לסועד בשכלול של כלל ה-4 סוגים)

מנה ראשונה

01. פילה אמנון בנוסח מזרחי תוספת 20 ₪ (ליחידה) 

02. פילה אמנון בעשבי תיבול תוספת 20 ₪ (ליחידה) 

03. פילה לברק בנוסח מזרחי תוספת 20 ₪ (ליחידה)

04. פילה לברק בעשבי תיבול תוספת 20 ₪ (ליחידה)

05. פילה סלמון בעשבי תיבול תוספת 25 ₪ (ליחידה)

06. פילה סלמון בנוסח מזרחי תוספת 25 ₪ (ליחידה)

דגים

01. סיגרים במילוי בשר  |  02. פסטלים במילוי תפו"א  |  03. קובה נבולסיה במילוי בשר  |  04. שניצלונים מטוגנים

שירות השכרת מפות
ו/או מפיות

מפות בד איכותיות
2.7x2.7 מטר - 15 ₪ למפה

מפיות בד איכותיות
₪ למפית 30*30 ס�מ - 2
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ליווי וניהול אירוע
+ שירות (מלצרים)

תוספת 40 ₪ למנה 

הובלה

₪ ליחידה ₪ ליחידה9 5 ₪ לבקבוק 12

₪ למנה 15

₪ ₪ למנה350-550 40

(עד 2 לבחירה) 

בס�ד
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שדרוגים לתפריט
קייטרינג מודולרי 2023

2/15 ₪ ליחידה

להזמנה 
זריזה 
ופשוטה

שוחחו
איתנו

בוואטסאפ

הובלה עד 50 מנות - 350 ₪

הובלה מעל 50 מנות - 400 ₪

*המחיר מתייחס להובלה בתוך ירושלים בלבד
 הובלה לישובים סמוכים - תוספת 150 ₪

* הובלה לכתובת ווייז מדוייקת

* ההובלה אינה כוללת פריקה


