
 
 
 
 

 

 קייטרינג יהלום
 

 לאירוע מכובד - כסף תפריט
 

 
  (לבחירה 6)  סלטים

 
 
 

 

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

 חריף, ושום טרי בבישול איטי וממושך
  עגבניות פלפל חריף וירק –סלט ים תיכוני 
  פלפל ושמן זיתטחינה מתובלת בשום 
 גזר חי עם פלפל חריף לימון ואריסה 
  בממרח קטיפתיעל האש חציל קלוי 
  ביתי מיונזבכרוב אדום פרוס דק 
  חמוציותירק וכרוב לבן בתוספת 
  מיונזכרוב וגזר ב –קולסלאו  
 פלחי מלפפון בתיבול שמיר ולימון 
 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 
  ירקות שורש ופלפלים בחומץמבחר  –מסייר 
  יםבושמלפפונים במלח וזיתים כ -חמוצי הבית 

 

 (לבחירה 3)  תוספות

  קלאסי לבןאורז 
 ברוטב עגבניות אדוםורז א 
 ורז לבנוני בשילוב עם אטריות דקותא 

 
 
 תפוחי אדמה אפויים בתנור 
  אטריות בסגנון סיני –נודלס 
  גזר ברוטב עגבניותאפונה ירוקה עם 
  שעועית עדינה מוקפצת 
 ה ברוטב עגבניותשעועית ירוק 
  בסגנון תאילנדי מוקפציםירקות 
 בטעם פיקנטיעגבניות זיתים מבושלים ב 
 מרוקאי  קוסקוס  
 לקוסקוס מרק ירקות עשיר 
 

 (לבחירה 3)  עיקרית מנה

 

  על האשקבב יווני 
  סטייק פרגית על האש 
  עוף בגריל על האשכרעיים 
  ברוטב השףמנות צלי בקר 
 מנות בקר ברוטב טריאקי 
 סטייק עוף בגריל על האש 
  בטעם פיקנטיקציצות מבשר עגל 
 שניצל מצופה בפרורי לחם ושומשום 
 בטעמיםעות עוף מוקפצים עם ירקות רצו 
 אצבעות אסאדו מובחר ברוטב השף 
  פלפל ממולא אורז וירקות –טבעוני 
 

   אחרונה מנה

 
 
 
 

  כוס קפה אישי 
  בזילוף שוקולדעוגת מוס אישית 

 
 תוספות ושדרוגים:

 
 בהתאם למיקום. ₪ 150-300 : הובלה 
 2 :לחמניות ₪ 
  למנה. ₪ 5 :שתיהבקבוקי 
 למנה. ₪ 5 :"פמפות וכלים חד 
  ,למנה. ₪ 15 :כלי פורצלן וזכוכיתמפות בד 

 
 
 
 
 

 מנות. 30 –מינימום להזמנה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 מבצע מיוחד!
 ₪ 70 הכל:כולל קייטרינג לאירוע 

 סוגי 3סלטים, סוגי  6, לחמניות / פרנות 
  .אחרונהמנה ות, תוספות, מנה עיקרי 
 

 בד )צבע לפי בחירה(+ מפות 
 חד פעמיים קשיחים כלים + 

  קוקה קולה, ספרינג, ומים :+ שתיה
 ע+ מנהל אירוצוות מלצרים + 

 

 :הזמנותפרטים ול
 058-3226-103

 

 למנה ₪ 40
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סוגי  3סלטים, סוגי  6 :תפריט מלא
 .תמנה עיקרי ו ,חמות תוספות

 


