
 
 
 
 

 

 קייטרינג יהלום
 

 יוקרתילאירוע  - זהב תפריט
 

  לבחירה( 6)  סלטים

 
 
 

 

  חומוס הבית 
  סלט ירקות ישראלי 
  עגבניות אדומות טריות, פלפל –מטבוחה 

 ושום טרי בבישול איטי וממושךחריף, 
  עגבניות פלפל חריף וירק –סלט ים תיכוני 
 טחינה מתובלת בשום פלפל ושמן זית 
 גזר חי עם פלפל חריף לימון ואריסה 
  בממרח קטיפתיעל האש חציל קלוי 
  ביתי מיונזבכרוב אדום פרוס דק 
  חמוציותירק וכרוב לבן בתוספת 
  כרוב וגזר במיונז –קולסלאו  
  מלפפון בתיבול שמיר ולימוןפלחי 
 קוביות תפו"א גזר ואפונה במיונז 
  פלחי גזר ברוטב פיקנטי –גזר מרוקאי 
 סלק אדום עם פטרוזיליה לימון ושמן זית 
  בסגנון המטבח המרוקאי –חציל פיקנטי 
 פלפלים חריפים מטוגנים ברוטב שום ולימון 
  מבחר ירקות שורש ופלפלים בחומץ –מסייר 
  יםמלפפונים במלח וזיתים כבוש -חמוצי הבית 

 לבחירה ( 2)  מנות ראשונות

 
 

  ברוטב בסגנון מרוקאי –דג טונה 
  ברוטב חריימה בתנור –נסיכת הנילוס 
  אפוי בתנור \מטוגן  - מושטפילה 
 * ש"ח( 5)יבול תבעשבי  –פילה סלמון 
 דגי סול מטוגנים בבלילה עם עשבי תיבול 
  בקר מילוי נתחי עוף מקסיקני /ב–טורטייה 

  וטב עגבניותבשר ברתפו"א ממולא ב -מפרום 
  רוטב עגבניותב בעגלחציל ממולא  –מוסקה 
  רול ממולא ירקות –טבעוני 

 
 לבחירה( 3)  תוספות

  קלאסיאורז לבן 
  ברוטב עגבניות אדוםאורז 
 אורז לבנוני בשילוב עם אטריות דקות 
 תפוחי אדמה אפויים בתנור 
  אטריות בסגנון סיני –נודלס 
 ירוקה עם גזר ברוטב עגבניות אפונה 
  שעועית עדינה מוקפצת 
 שעועית ירוקה ברוטב עגבניות 
 ירקות מוקפצים בסגנון תאילנדי 
  בטעם פיקנטיזיתים מבושלים בעגבניות 
  מרוקאי קוסקוס  
 לקוסקוס מרק ירקות עשיר 
 

 לבחירה( 3)  עיקרית מנה

 

  על האשקבב יווני 
  סטייק פרגית על האש 
  בגריל על האשעוף כרעיים 
 מנות צלי בקר ברוטב השף 
 מנות בקר ברוטב טריאקי 
 סטייק עוף בגריל על האש 
  בטעם פיקנטיקציצות מבשר עגל 
 שניצל מצופה בפרורי לחם ושומשום 
  בטעמיםרצועות עוף מוקפצים עם ירקות 

 אצבעות אסאדו מובחר ברוטב השף 
  פלפל ממולא אורז וירקות –טבעוני 
 

 קינוחים

  העונהמגשי פירות 
 עוגת סופלה חמה בזילוף שוקולד 
 עוגת מוס אישית בזילוף שוקולד 
  מגשי מיקס בקלוואות מרהיבות 
 

 :תוספות ושדרוגים
 בהתאם למיקום.₪  150-300: משלוחים 
 2: לחמניות ₪ 
 למנה.₪  5: בקבוקי שתיה 
 למנה.₪  5: מפות וכלים חד"פ  
 למנה.₪  15: מפות בד, כלי פורצלן וזכוכית 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ₪ 90הכל: כולל קייטרינג לאירוע 
  סלטים,סוגי  6 ,חמניות / פרנותל

 , חמות תוספות 3 ,)כולל סלומון( ת בינייםמנ
 .וקינוחים מפנקיםת, עיקרי מנה

 
 )צבע לפי בחירה( ומפיות בד + מפות

 ₪( 5 -פורצלן כלי ) קשיחים "פים חד+ כל
 קולה, ספרינג, מים: קוקה + שתיה

  תהגשה ומלצרומנהל אירוע + + 
   בר שתיה חמה לאורך כל האירוע +

 058-3226-103: להזמנות
 

 למנה ₪ 55
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 מנת ביניים, סלטים,סוגי  6 :תפריט מלא
 ת.מנה עיקרי ו ,חמות תוספותסוגי  3

 


