
 

  052-2408508 אפ לכנרתטסאפרת, להזמנות: ניתן לשלוח בוו 3הגפן 

 Kinneret217@gmail.comאו באימייל: 

 

 1עמוד   – טופס הזמנה

 
 

   
  

 
   

 

 הערות יח' תפריט הקייטרינג מס'

1 
 -כרוב ממולא בשרי 

עלי כרוב ממולאים באורז ובשר בקר  
 טחון, מבושלים ברוטב עגבניות פיקנטי 

  
  

2 
 –פלפל ממולא בשרי 

פלפלים ממולאים באורז ובשר בקר  
 טחון, מבושלים ברוטב עגבניות פיקנטי 

  
  

3 
 –קישוא ממולא בשרי 

ובשר בקר  קישואים ממולאים באורז  
 טחון, מבושלים ברוטב עגבניות פיקנטי 

  
  

4 

   –ממולאים עלי גפן 
עלי גפן טריים )חלוטים ומוקפאים  

בשיטה ייחודית( במילוי אורז וירקות  
 שונים 

  

  

5 
 –ממולא צימחוני 

מילוי ירקות כנ"ל באורז ופיטריות  
 בתיבול עדין. 

  
  

     מטוגנים:  6

7 
   –שניצל עוף      

לחם  חזה עוף פרוס דק ומצופה בפרורי  
 ובלילת ביצה עם תבלינים, מטוגן ופריך. 

  
  

8 
   –כרובית      

פרחי כרובית מאודים, מצופים בפרורי  
 לחם ובלילת ביצה עם תבלינים. 

  
  

9 
 –חציל פרוס      

פרוסות חציל מטוגנות כתוספת לארוחות  
 שבת בבוקר או כתוספת לכל ארוחה. 

  
  

10 
   –קציצת ירק )עארוק(      

 תערובת ירקות קצוצים מטוגנות. 
  

  

     אורז לבן/אדום/צהוב/מג'אדרה 11

12 
 –אורז חגיגי לאירועים 

 בתוספת שקדים/צימוקים/איטריות 
  

  

13 

   –קובה סולת 
כפתאות סולת ממולאות בבשר בקר  
איכותי וטחון, מבושלות במרק ירקות  

 בהרכב משתנה. 

  

  

14 

 –קובה אורז 
כופתאות אורז טחון מעורב בבשר וחזה  

ובמילוי בשר בקר מטוגן  טחונים יחד 
 ומבושלים במרק צח. 

  

  

15 
 –קובה חאמו 

תערובת סולת וג'אריש ממולאת בשר  
 בקר טחון/קצוץ מבושלים במרק בצל צח. 

  
  

16 

 –קובה חמוסטא )חמוץ( 
בבשר  כופתאות סולת ממולאות 

טחון/קצוץ מבושלות במרק חמצמץ 
 בתוספת קישואים, שום, סלרי ומנגולד 
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 2עמוד   – טופס הזמנה

 
 

   
  

 
   

 

 הערות יח' תפריט הקייטרינג מס'

17 
   – קציצות בשר ברוטב 

בשר טחון איכותי בתערובת ירק, מתובל  
 ומטוגן קלות ומבושל ברוטב עגבניות. 

  

18 
 – פרוסות בשר ברוטב

בשר איכותי פרוס מבושל ברוטב  
 עגבניות או בצל. 

  

19 
   – בשר גולש 

קוביות בשר איכותי מבושלות ברטבים  
 שונים, אפשרות לתוספת ירק או תפו"א. 

  

20 
 –עוף  עם חמין עיראקי  -טבית  

קדירת אורז עם עוף בתוספת ביצים  
 קשות ותפו"א, לבישול איטי לילה שלם 

  

21 
   – צלי עוף עם תפו"א 

עוף שלם מתובל פיקנטי  חלקי עוף ו/או 
 ובתוספת תפו"א 

  

   כרוב מאודה  22

   מקרוני/ספגטי לסוגיו  23

   תפו"א אפויים/צלויים  24

25 

סלונה )דג עם בצל ופרוסות חציל  
 – ברוטב(

  מתוק בסגנון עיראקי-מנת דג חמוץ
 מטוגן ואפוי ברוטב עגבניות וחומץ בן יין 

 מנה חגיגית מאוד 

  

26 
 – דג בסגנון מרוקאי 

דג מאודה ברוטב פלפלים, עגבניות ושום  
 פיקנטי או חריף. 

  

27 
 -  קציצות דג ברוטב

  דג טחון עם ירק ותבלינים ברוטב פיקנטי 
  

    -  פרגית ברוטב 28

29 
שעועית/חומוס/כרובית    -תוספות למנה  

 וכו' 
  

30 

 – סלטים שונים
תערובת ירקות חתוכים מתובלים  

 ( טורשיומוחמצים בנוסח עיראקי )
 כרוב חמוץ, כרוב במיונז, סלק, פלפלים. 

  

   לפי הרכבה אישית   -סנדויצ'ים שונים   31

   ובשר במעשנה   אפשרות הזמנה למנגל 32
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