
 



 החבילות של גלי

 הדרך המהירה, הקלה והנוחה לסגור את ראש השנה..

 חשבנו הרבה איך להקל עליכם ולחסוך בזמן מבלי לפגוע באיכות

המכילות כיבוד להרמת כוסית+ שוברים/מערכת בחירת מתנות+  מודולריות להרכבה עצמית והרכבנו חבילות
 מתנה סמלית ליד השוברים/מארזים לחג. 

, החבילה הקלילה: החבילה בהתאם לתקציב להרמת כוסית אתם בוחרים איזה תפריט מתאים לכם •
 .המתוקה או החבילה הנוטפת

 .בחירת מתנותלאתם בוחרים אם מתאים לכם שוברים או מערכת  •

 .מתאים לכם בהתאם לתקציב שלכם שי לצד השוברים/מתנה/מארזאתם בוחרים איזה  •

 .אתם כמובן יכולים לבחור רק חלק מהחבילה, בהתאם לצרכים שלכם.

 ..עבורכם עשה את כל השארגלי ת

 

 הרמת כוסית .א

 ₪  1,500 -הקלילההחבילה  •

 ₪  3,000 -החבילה המתוקה •

 ₪  5,000 -החבילה הנוטפת •

 

 מערכת לבחירת מתנות/קניהמגוון תווי  .ב

: תו הזהב, תו פלוס )יינות ביתן, מגה(, )יהודית עבודי( תווים לבחירה •
 .dream cardישראכרט, לאומי קארד, גולף, 

• Gift Choice- )בהתאם  מערכת לבחירת מתנות )ניתן לשלב גם שוברים
 .לתקציב שלכם

 

 בלישי לצרף לשוברים/מארזים לחג, מתנות עם תרומה לקהילה או  .ג

 ₪ 20בתקציב של  •

 ₪ 75בתקציב של  •

 ₪ 150בתקציב של  •

 ₪  250בתקציב של  •

 

 חשוב לדעת..

 ניתן לבחור רק חלק מהחבילה ו/או יותר ממתנה אחת. •

 כוללים מע"מ, אלא אם כן מצוין אחרת. אינםהמחירים  •

 כל המתנות של הספק, החיות של דודו, הינן תרומה לקהילה. •

 מוקדמת של זמינות הספקים והמוצרים.כל הזמנה מותנית בבדיקה  •

  



 המחירים אינם כוללים משלוח. להלן טבלת עלויות המשלוחים של הספקים השונים: •

 עלות אזור הספק
   קרטוןכל   אופק לבן

 ₪  2000הזמנה מעל 
 ₪  3000הזמנה מעל 

 צפונה מחיפה ודרומה מב"ש

45 
 לכל ההזמנה 50

 ללא עלות
 בדיקה פרטנית

 לארגז סטנדרטי 40  דודוהחיות של 
 באר טוביה/אזור גן יבנה ג'אנדויה

 קריית מלאכי -אשדוד
 ראשל"צ/בת ים/חולון/קריית גת

 ת"א/ר"ג/גבעתיים
 ב"ש/השרון עד נתניה

20 
30 
50 

120 
150 

 50-100 כל הארץ ביסונים
 

 יותר.עובדים. ניתן לבצע התאמות לכמויות קטנות וגדולות  50התפריטים בנויים לכמות של  •

 אינו אחראי על טיב המוצרים/השירות הניתן ע"י הספקים. אדבייסרי •

 בלבד! יוני עקב מועדי החג, מערכת לבחירת מתנות ניתן להזמין עד סוף חודש •

 

  



 הרמת כוסית   
 ₪  1,500 -הקלילההחבילה  .1
 ₪  1,526, ג'אנדויה .א

 תפריט 

 מגשים(  2יחידות ) 40 –מיני ג'בטינות  -או–לחמניות ביס  -לבחירה

 נה צהובה סקנדינבית, עגבניה ועליי בייבי / יחידות במילוי ממרח פלפלים, גבי 20 •

 יחידות במילוי ממרח פסטו גבינה בולגרית עגבניות שרי צלויות ועליי בייבי. 20 •

 מגשים(  2יחידות ) 40 –או כריכוני בריוש  –פחזניות מלוחות  – לבחירה

 , פרוסת סלמון מעושן ועלי בייבי רוטב הולנדייז, מיני אגז בנדיקט–יחידות בסגנון אגז בנדיקט  20 •

 יחידות ממרח פסטו קשיו, פרוסת גבינת עיזים, משמש יבש ועלי בייבי 20 •

 מגשים(  1יחידות ) 24 –מיני מאפה  -או–טארטלט קר  - לבחירה

במילויים שונים: סלט ספייסי טונה / גוואקמולי / גבינת שמנת ועגבניות מיובשות / גבינת שמנת  •

 אחד במגש( )מילוי -וסלמון 

 ליטר(  2.5קערות סלט )קערה בנפח  2 –סלט 

 לקט שורשים, קינואה, חמוציות ברוטב מתקתק / סלט עדשים שחורות ופטה –סלט שורשים אסייאתי  •

 קינוחים 

 מגשים(  2יחידות )  40 –קינוחי כוסות 

: מוס ג'אנדויה )שוקולד ואגוזי לוז(, מוס לוטוס )עוגיות קרמל(, מוס חלבה וסילאן, מוס  סוגי מוסים 4 •
 פיסטוק וג'נאש פיסטוק

 

 מידע נוסף

 לא כולל שתייה •

 לא כולל חד פעמי •

יום שלפני יום האירוע יחויב הלקוח במקדמה. עבור ביטול  14דמי ביטול: עבור ביטול ההזמנה במהלך  •
מסך ההזמנה. ב  %50 -פני יום ושעת האירוע יחויב הלקוח בדמי ביטול של כהשעות של 72-האירוע. ב

 ום.השעות שלפני יום ושעת האירוע יחוייב הלקוח במלוא הסכ 24

 מספר ימים לפני האירוע יתואם מספר האורחים אשר אישרו הגעה לצורך התאמת כמויות. •

לכמות האנשים וכוללת תפריט מגוון ועשיר של מנות פינגר פוד מלוחות  ההצעה הותאמה עפ"י נסיוננו •
 ומתוקות.

 

  



 ₪  1,500ביסונים,  .ב

 תפריט

 (                                                                      במגשיח'  12) סביח-מגש ביסונים 2  •
מגש של לחמניות ביס באפייה ביתית, במילוי חציל, ביצה קשה, מלפפון 

 חמוץ, מלפפון ירוק וטחינה.
 
 

 (                                                                      במגשיח'  12) טונה-מגש ביסונים 2 •
מגש של לחמניות ביס באפייה ביתית, במילוי סלט טונה עשיר וחסה 

 .היטרי
 

 יח'(     24ביס ירקות מוקפצים ) -מגש טורטיות •
 אבוקדו טרי, פלפל אדום וחסה. חצאי טורטיות דקות מגולגלות במילוי

  

 יח'(  24ית  )גרביס בול-טורטיותמגשי  •
חצאי טורטיות דקות מגולגלות  במילוי ממרח פסטו ביתי, בולגרית 

 .מעודנת וירקות טריים
 

 יח'( 24מגש קיש אישי מיקס ) •
תוספות                               מגוון מיני קישים אישיים במילוי

 .בטטה/חציל/פטריות/קישוא
 
 

 ( במגשיח'   12תפו"א )  -אישי קראנצ'י -מגשי רול ביס 2 •
 .במילוי תפוחי אדמה, פטריות ובצל מטוגן אפוירול בצק פילו קראנצ'י 

 

 (במגשיח'  12מגש ביס פוקצ'ות ירקות קלויים ) •
 פוקצ'ות ביס ביתיות בעבודת יד מבצק ייחודי לביסונים בתוספת מגוון ירקות קלויים.

 

 ( XLסלט עלים עשיר ) •
חסה, עלי בייבי, שרי תמר, עגבנייה, מלפפון ירוק, גזר בצל סגול, 

                                                                                      .חמוציות, גוג'י ברי ותערובת אגוזים וגרעינים
 .מוגש עם ויניגרט הדרים

 
 

 קרסלט פסטה  •
ורים, קוביות גבינה                                          פסטה פנה, פלפל קלוי, זיתים שח

 בולגרית ועלי בזיליקום טריים. מתובל ברוטב שום, לימון ושמן זית.
 

                                                                                         . 

 (מגשי ירקות טריים )גדול 2 •
)פלפלים בצבעים, מלפפון, גזר, פטריות יער טריות,  במיוחד של ירקות טריים חתוכים גס.מגש  צבעוני 

 לבבות דקל, תירס גמדי, זיתים שחורים( 
 מוגש עם רוטב אלף האיים ביתי.

 מידע נוסף

 ₪ 399, בתוספת אופציה לפינה המתוקה •



 

   (במגשיח'  12)מגשי קינוחי כוסות  גבינה אישיים  2 •
 כוסות על בסיס גבינת שמנת מתוקה ושוקולד לבן, במגוון תוספות מושחתות                   

 

 (במגשיח'  25) מגש פחזניות הבית 2 •
 פחזניות ביתיות מתוקות במילוי קרם פטיסייר ונגיעות גנאש שוקולד מריר ולבן.

 

 ( במגשיח'  12)מגשי מאפינס קוקוס ושוקולד   2 •
 משוקולד מריר איכותי וקוקוס קלוי עוגות מאפינס אישיות 

 .₪ 50-100דמי משלוח: לפי איזורים בארץ  •

 המשלוח כולל הגעה למקום וסידור המגשים על השולחן, כשעה לפני תחילתו. •

 .המגשים יסופקו ביום האירוע לכתובת שתיקבע מראש במקום האירוע •

התואמים למגשים: כפות לסלטים, כפיות לרטבים, מזלגונים  כלי הגשה בלבדהמגשים מגיעים עם  •
 בהחזרתם. ואין צורךלירקות. כל הכלים הינם כלי פלסטיק מהודרים 

 .חבילת עריכה חלקית/מלאה, עוגת יום הולדת מעוצבת, שתיה קרה/חמה - ניתן לרכוש •

  



 ₪  3,000 -החבילה המתוקה .2
 ביסונים .א

 תפריט 

         (                                                              במגשיח'  12) סביח-מגש ביסונים 2 •
מגש של לחמניות ביס באפייה ביתית, במילוי חציל, ביצה קשה, 

 מלפפון חמוץ, מלפפון ירוק וטחינה.
 

 
 יח' במגש( 12) סלט ביצים-ביסוניםמגש  •

סלט ביצים, מלפפון מגש של לחמניות ביס באפייה ביתית, במילוי 
 ובצל ירוק.

 

 (                                                                      במגשיח'  12) טונה-מגש ביסונים 2 •
 .הימגש של לחמניות ביס באפייה ביתית, במילוי סלט טונה עשיר וחסה טרי

 

 יח'(     24ביס ירקות מוקפצים ) -מגש טורטיות •
 אבוקדו טרי, פלפל אדום וחסה. חצאי טורטיות דקות מגולגלות במילוי

 
 (יח' במגש 24טארטלט אישי מיקס )מגש  •

שמנת  12מוס טונה  12מיני קישים אישיים במילוי מגוון תוספות 
 שום שמיר

 
 ( במגשיח'   12תפו"א )  -קראנצ'י אישי -מגשי רול ביס 2 •

במילוי תפוחי אדמה, פטריות ובצל  אפוירול בצק פילו קראנצ'י 
 .מטוגן

 

 (יח' 20מגש פחזניות ביס חציל שרוף ) •
 פחזניות ביתיות במילוי קרם שמנת וחציל קלוי על האש

 

 ( 30*20בטטה גבינות ) -קיש הבית  •
 קיש ביתי מבצק פריך במילוי מגוון גבינות ובטטה צלויה.

 

 (30*20פטריות יער ) –קיש הבית  •
 קיש ביתי מבצק פריך במילוי רוטב רויאל, מגוון גבינות משק ופטריות יער.

 

 ( )גדול ירקות אנטיפסטי  מגש •
 בתיבול רוזמרין, מלח גס ופלפל גרוס.קלויים בתנור פלפלים בצבעים, קישוא, חציל, סלק 

 

 ר )גדול( סלט עלים עשי •
ירקות צבעוניים מגוון  נבטים, סלט ירוק על בסיס חסה ועלי בייבי,

                                                       ואגוזי מלך.                                                         תערובת גרעיניםו
   ויניגרט הדרים.מוגש עם 

 
 קר )גדול(סלט פסטה  •

פסטה פנה, פלפל קלוי, זיתים שחורים, קוביות גבינה בולגרית ועלי 
 בזיליקום טריים. מתובל ברוטב שום, לימון ושמן זית.



 
  סלט בורגול סלק •

                                      בורגול, סלק טרי, אגוזי מלך, פטרוזיליה וחמוציות.                                                                              סלט סגול מרשים במיוחד של 
 מתובל בשמן זית ולימון

                                                                                       

                                                                                                                                                                 חתוכים גס. מגש  צבעוני במיוחד של ירקות טריים)גדול(  מגש ירקות טריים •
                                                                                       טריות, לבבות דקל, תירס גמדי, זיתים שחורים(יער )פלפלים בצבעים, מלפפון, גזר, פטריות 

 .מוגש עם רוטב אלף האיים ביתי
 
 

 הפינה המתוקה
 

 יח' במגש( 12מגשי קינוחי כוסות  גבינה אישיים ) 3 •
 כוסות על בסיס גבינת שמנת מתוקה ושוקולד לבן, במגוון תוספות מושחתות 

•  

 יח' במגש( 12מגשי מאפינס קוקוס ושוקולד  ) 2 •
 עוגות מאפינס אישיות  משוקולד מריר איכותי וקוקוס קלוי 

               

 יח' במגש( 25פחזניות הבית )מגשי  2 •
פחזניות ביתיות מתוקות במילוי קרם פטיסייר ונגיעות גנאש 

 שוקולד מריר ולבן.
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מידע נוסף

 .₪ 50-100דמי משלוח: לפי איזורים בארץ  •

 המשלוח כולל הגעה למקום וסידור המגשים על השולחן, כשעה לפני תחילתו. •

 .לכתובת שתיקבע מראש במקום האירועהמגשים יסופקו ביום האירוע  •

התואמים למגשים: כפות לסלטים, כפיות לרטבים, מזלגונים  כלי הגשה בלבדהמגשים מגיעים עם  •
 בהחזרתם. ואין צורךלירקות. כל הכלים הינם כלי פלסטיק מהודרים 

 .חבילת עריכה חלקית/מלאה, עוגת יום הולדת מעוצבת, שתיה קרה/חמה - ניתן לרכוש •

 



  -אירועים( Z -משתתפים )ספק 80לאדם, מינימום ₪  30, חגת עמד .ב
מאפינס דבש / עוגות דבש + כוסות יין תירוש /מתוק להרמת כוסית + תפוחי עץ עם דבש העמדה כוללת: 

 .פרוסות

 

  



 ₪  3,086ג'אנדויה,  .ג

 תפריט 

  –מגשים(  2יחידות ) 40 –מיני ג'בטינות  -או–לחמניות ביס  -לבחירה

 יחידות במילוי ממרח פלפלים, גבינה צהובה סקנדינבית, עגבניה ועליי בייבי /  20 •

 יחידות במילוי ממרח פסטו גבינה בולגרית עגבניות שרי צלויות ועליי בייבי. 20 •

  –מגשים(  2יחידות ) 40 –או כריכוני בריוש  –פחזניות מלוחות  –לבחירה 

 הולנדייז, מיני אגז בנדיקט, פרוסת סלמון מעושן ועלי בייבי רוטב –יחידות בסגנון אגז בנדיקט  20 •

 יחידות ממרח פסטו קשיו, פרוסת גבינת עיזים, משמש יבש ועלי בייבי 20 •

  –מגשים(  2יחידות ) 48 –מיני מאפה  -או–טארטלט קר  -לבחירה 

גבינת שמנת וסלמון  במילויים שונים: סלט ספייסי טונה / גוואקמולי / גבינת שמנת ועגבניות מיובשות / •

 )מילוי אחד במגש( -

  –מגשים(  2יחידות ) 64 –חצאי טורטיות 

 חצאי טורטיות במילוי גוואקמולי, ביצה קשה וחסה / 32 •

 חצאי טורטיות במילוי ממרח חלפיניו, גבינת מוצרלה, בטטה קלויה וחסה 32 •

  –מגשים(  2יחידות ) 30 –פוקצ'ינות 

 נטי, פרוסות זיתים שחורים וגבינת פטה.ממרח עגבניות פיק –יחידות  15 •

 ממרח פסטו, ירקות קלויים וגבינת פטה. –יחידות  15 •

 

 ליטר(  2.5קערות סלט )קערה בנפח  2 –סלט 

 לקט שורשים, קינואה, חמוציות ברוטב מתקתק / סלט עדשים שחורות ופטה –סלט שורשים אסיאתי  •

 מגשים(  1יחידות ) 25 –עלי גפן 

 באורז מעוטרים בנגיעות לימון ובליווי מטבל יוגורט ונענע מרענן. עלי גפן ממולאים •

 קינוחים 

  –מגשים(  3יחידות )  60 –קינוחי כוסות 

סוגי מוסים : מוס ג'אנדויה )שוקולד ואגוזי לוז(, מוס לוטוס )עוגיות קרמל(, מוס חלבה וסילאן, מוס  4 •
 פיסטוק וג'נאש פיסטוק

 מגשים( 2יחידות ) 48 –ספלי שוקולד במילוי מוסים –או  -לבחירה  טארטלטים מתוקים  

 טארטלטים מתוקים במילוי מגוון קרמים אקזוטיים •

ספלי שוקולד מריר )אכילים( במילוי מוס ג'אנדויה, ספלי שוקולד לבן )אכילים( במילוי קרם וניל ופירות  •
 יער.

 מגשים( 2יחידות ) 30 –מיני פאבלובות 



 .פטיסייר ופירות יערמיני פאבלובות במילוי קרם  •

 מידע נוסף

 לא כולל שתייה •

 לא כולל חד פעמי •

יום שלפני יום האירוע יחויב הלקוח במקדמה. עבור ביטול  14דמי ביטול: עבור ביטול ההזמנה במהלך  •
מסך ההזמנה. ב  %50 -השעות שלפני יום ושעת האירוע יחויב הלקוח בדמי ביטול של כ 72-האירוע. ב

 ום.ושעת האירוע יחוייב הלקוח במלוא הסכ השעות שלפני יום 24

 מספר ימים לפני האירוע יתואם מספר האורחים אשר אישרו הגעה לצורך התאמת כמויות. •

ההצעה הותאמה עפ"י נסיוננו לכמות האנשים וכוללת תפריט מגוון ועשיר של מנות פינגר פוד מלוחות  •
 ומתוקות.

 

 
 

 

 

  



 ₪  5,000 -החבילה הנוטפת .3
 -אירועים( Z -משתתפים )ספק 100עד ₪,  5,000, לבחירה + עמדה נוספת חגת עמד .א

כוסות יין תירוש /מתוק להרמת כוסית + תפוחי עץ עם דבש ומאפינס דבש / עוגות דבש  עמדת החג כוללת:
 .פרוסות

 : מהעמדות הפרונטליות שלנו לבחירה אחתבנוסף את 
 

וקולד לבן סירופ מייפל שוקולד קוקוס בוטנים פקאן עמדת וופל בלגי על מקל בליווי נוטלה ריבת חלב ש -
 ..שערות חלבה ועוד

  או
 'עמדת פנקייק בליווי סירופ שוקולד מייפל קוקוס בוטנים וכו -

  או
  יח' מיני דונאטס 128קיר דונאטס של  -

  או
 שייקים על בסיס מים תפוזים ממבחר פירות ) בננה תמר מלון תות אננס ועוד..( -

 
 

 ₪. 45כל עובד מעבר בתוספת של ₪.  6,750 -עובדים 150של *העלות לחברות 

  



 ג'אנדויה .ב

 תפריט

  –מגשים(  2יחידות ) 40 –מיני ג'בטינות  -או–לחמניות ביס  -לבחירה

 יחידות במילוי ממרח פלפלים, גבינה צהובה סקנדינבית, עגבניה ועליי בייבי /  20 •

 עגבניות שרי צלויות ועליי בייבי.יחידות במילוי ממרח פסטו גבינה בולגרית  20 •

  –מגשים(  2יחידות ) 40 –או כריכוני בריוש  –פחזניות מלוחות  –לבחירה 

 רוטב הולנדייז, מיני אגז בנדיקט, פרוסת סלמון מעושן ועלי בייבי –יחידות בסגנון אגז בנדיקט  20 •

 יחידות ממרח פסטו קשיו, פרוסת גבינת עיזים, משמש יבש ועלי בייבי 20 •

  –מגשים(  2יחידות ) 48 –מיני מאפה  -או–טארטלט קר  -לבחירה 

במילויים שונים: סלט ספייסי טונה / גוואקמולי / גבינת שמנת ועגבניות מיובשות / גבינת שמנת וסלמון  •

 )מילוי אחד במגש( -

  –מגשים(  2יחידות ) 64 –חצאי טורטיות 

 ה /חצאי טורטיות במילוי גוואקמולי, ביצה קשה וחס 32 •

 חצאי טורטיות במילוי ממרח חלפיניו, גבינת מוצרלה, בטטה קלויה וחסה 32 •

  –מגשים( 2יחידות ) 30 –פוקצ'ינות 

 ממרח עגבניות פיקנטי, פרוסות זיתים שחורים וגבינת פטה. –יחידות  15 •

 ממרח פסטו, ירקות קלויים וגבינת פטה. –יחידות  15 •

 מגשים( 2יחידות ) 48 –טארטלט אפוי 

 לט במילוי רויאל פטריות, רויאל בטטהטארט •

 ליטר(  2.5קערות סלט )קערה בנפח  4 –סלט 

 לקט שורשים, קינואה, חמוציות ברוטב מתקתק / סלט עדשים שחורות ופטה –סלט שורשים אסייאתי  •

 מגשים(  1יחידות ) 25 –עלי גפן 

 ונענע מרענן.עלי גפן ממולאים באורז מעוטרים בנגיעות לימון ובליווי מטבל יוגורט  •

 פלטות 2 –פלטת גבינות מפנקת 

 30%המגש מורכב מגבינת קשקבל, צפתית, פטה, רוקפור, ברי, בייבי מוצרלה, גבינת שמנת שום שמיר  •
 וזיתי קוקטייל )בליווי סלסלת לחמניות שום( 30%וגבינת שמנת בטעם טבעי 

  –פלטות  1 –פלטת דגים עשירה 

 לקרדה מעושנת, סלמון מעושן, מטיאס, סרדינים, אנשובי –סוגי דגים  5הפלטה מורכבת מ •

 כיכרות לחם פרוס )מחמצת או דגנים( בכל פלטה. 2בליויי  •

 קינוחים 

  –מגשים( 3יחידות )  60 –קינוחי כוסות 



לבה וסילאן, מוס סוגי מוסים : מוס ג'אנדויה )שוקולד ואגוזי לוז(, מוס לוטוס )עוגיות קרמל(, מוס ח 4 •
 פיסטוק וג'נאש פיסטוק

 מגשים( 4יחידות ) 96 –ספלי שוקולד במילוי מוסים –או  -לבחירה  טארטלטים מתוקים  

 טארטלטים מתוקים במילוי מגוון קרמים אקזוטיים •

ספלי שוקולד מריר )אכילים( במילוי מוס ג'אנדויה, ספלי שוקולד לבן )אכילים( במילוי קרם וניל ופירות  •
 ר.יע

 מגשים( 2יחידות ) 30 –מיני פאבלובות 

 מיני פאבלובות במילוי קרם פטיסייר ופירות יער •

 מגש( 2יחידות ) 80 –מגש פטיפורים 

כוסיות שוקולד במילוי באונטי, כוסיות שוקולד במילוי קרמל, טראפלס  –מגוון פטיפורים )פרלינים(  •
 שוקולד, מקרונים, עוגיות פיננסייר

 מגש כדורי שוקולד

 מידע נוסף

 לא כולל שתייה •

 לא כולל חד פעמי •

יום שלפני יום האירוע יחויב הלקוח במקדמה. עבור ביטול  14דמי ביטול: עבור ביטול ההזמנה במהלך  •
מסך ההזמנה. ב  %50 -השעות שלפני יום ושעת האירוע יחויב הלקוח בדמי ביטול של כ 72-האירוע. ב

 הלקוח במלוא הסכום. השעות שלפני יום ושעת האירוע יחוייב 24

 מספר ימים לפני האירוע יתואם מספר האורחים אשר אישרו הגעה לצורך התאמת כמויות. •

ההצעה הותאמה עפ"י נסיוננו לכמות האנשים וכוללת תפריט מגוון ועשיר של מנות פינגר פוד מלוחות  •
 ומתוקות.

  



 ביסונים .ג
 תפריט

(                                                                      במגשיח'  12) סביח-מגש ביסונים 2 •
מגש של לחמניות ביס באפייה ביתית, במילוי חציל, ביצה קשה, 

 מלפפון חמוץ, מלפפון ירוק וטחינה.
 
 

      יח'(                                                         24ביס ירקות מוקפצים )-מגש טורטיות •
אבוקדו טרי, פלפל אדום  חצאי טורטיות דקות מגולגלות במילוי

 .וחסה
 

 ( במגשיח'  24מגש כוסות פילו גבינה ופטריות ) •
 

 מיני כוסות פילו אישיות במילוי גבינות ופטריות
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (   30*20לזניה ) •
שכבות עלי לזניה ברוטב רוזה, במילוי מגוון ירקות קלויים וגבינות 

 .משק טריות
 

 (במגשיח'  24מגשי קיש אישי מיקס ) 2  •
 קישוא חציל/פטריות/ טטה/במיני קישים אישיים במילוי מגוון תוספות 

 

 ישראליותמגש גבינות משק  •
 .מגש מעוצב במגוון גבינות משק איכותיות על מצע עלי רוקט

 

 ( במגשיח'  12מגש רול חצילים ) 2 •
רול חצילים ממולאים בגבינות, קשיו ובזיליקום טרי.                                                                             

 בנגיעות רוטב שמנת ופסטו.
 
 

 ( במגשיח'  12) מאפינס זיתים וגבינות מגש  2 •
 מאפינס אישיים מלוחים במילוי גבינות וזיתים

 

  יח'( 25שמנת וסלמון מעושן )-מגש פחזניות מלוחות •
 במילוי קרם שמנת, סלמון מעושן ובצל ירוק חזניות ביתיותפ

 

 סועדים(  15מגש ירקות אנטיפסטי )מתאים לכ  •
סלק ועגבניות שרי צרובים בתנור בתיבול רוזמרין, מלח גס  פלפלים בצבעים, בטטה, קישוא, חציל,

 .ופלפל גרוס
 

 ( XLסלט עלים עשיר ) •
חסה, עלי בייבי, שרי תמר, עגבנייה, מלפפון ירוק, גזר בצל סגול, חמוציות, גוג'י ברי ותערובת אגוזים 

 .וגרעינים מוגש עם ויניגרט הדרים
 

סלט      סלט בורגול סלק )גדול(                                                                                                         •
סגול מרשים במיוחד של בורגול, סלק טרי, אגוזי מלך, פטרוזיליה וחמוציות.  מתובל בשמן זית 

 ולימון.
 



 סלט פסטה קר )גדול(   •
                                                                             ה, פלפל קלוי, עגבניות שרי, זיתים שחורים,  קוביות גבינה בולגרית ועלי בזיליקום טריים.                                          סטה פנפ

  מתובל בפסטו, לימון ושמן זית.
 

 סלט כרובית ופיצוחים )גדול(   •
ה מגוררת, ירק קצוץ ומגוון פיצוחים קלויים, מתובל בשמן זית יסלט עשיר ומרענן של כרובית טרי

 ולימון
 

 סלסלת לחמי הבית   •
מגוון לחמניות ביס, לחמי חיטה מלאה ולחמי שיפון מיוחדים הנאפים מדי יום. מוגש עם חמאה, פסטו 

 .וממרח זיתים
 

 המתוקההפינה 
 

  יח' במגש( 12)מגשי קינוחי כוסות  גבינה אישיים  2 •
 כוסות על בסיס גבינת שמנת מתוקה ושוקולד לבן, במגוון תוספות מושחתות                   

 

 יח' במגש(  12) מגשי טארטלט פירות 2 •
 כוסיות בצק פריך במילוי רויאל מתוק ומגוון פירות העונה

 

 (  30*20)טארט גבינה תפוחים ודבש  •
 

 (                                                                                     30*20)טארט מסקרפונה ודובדבנים   •
 

 יח' במגש( 12)מגשי מאפינס שוקולד וקוקוס קלוי   2 •
 

 עוגות מאפינס אישיות  משוקולד מריר איכותי וקוקוס קלוי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Gift Choiceשוברים או מערכת לבחירת מתנות של 

 

 .שוברים בהתאם לתקציב שלכםמגוון  -יהודית עבודיבשיתוף עם 

 dream cardתו הזהב, תו פלוס )יינות ביתן, מגה(, ישראכרט, לאומי קארד, גולף, 

 

Gift Choice- בהתאם לתקציב שלכם )ניתן לשלב גם שוברים( מערכת לבחירת מתנות 

כל עובד בוחר את המתנה שהכי  .טיביות מותאמת לתקציב ולאופי העובדים בחברהרקקולקציית מתנות אט
 מתאימה לו.

 

 כרט.אניתן לשלב שוברים של תו הזהב וישר לאעובדים  100 -ל 50לחברות בין  *

 

  

https://advisery.co/gift-choice/


 תרומה לקהילה או בלישי לצרף לשוברים/מארזים לחג, מתנות עם 
 ₪ 20בתקציב של  .1

שקית יוטה ה: מתנת תרומה לקהיל -אופק לבן(-)ספק ₪ 16 ,הכל דבש .א
   ..מתוקים פרלינים 5גרם ו 125ובתוכה דבש ” הכל דבש“ממותגת 

 

 

 

 

 

 -(תרומה לקהילה ,החיות של דודו-)ספק ₪ 17.5/20 ,הדבש של דודו .ב
. BEE HAPPY דבש דבורים טהור )כשר(, בשקית נייר קרפט עם מדבקת

 גר 120/150צנצנות של 
 
 
 
 
 
 
 
 -(תרומה לקהילה ,החיות של דודו-ספק)₪  17, לוח שנה פד לעכבר .ג

. גר נטול עץ(, עם החיות של דודו ומשפטים מעוררי חיוך 300דפים )  12
 .מגיע ארוז בצלופן

 
 
 
 
 
 
 
 
 -(תרומה לקהילה ,החיות של דודו-ספק)₪  18, לוח שנה שולחני .ד

דודו, סטנד מעץ, ארוז  גלויות לכל חודש עם החיות של 12מכיל 
 .בקופסת מתנה

 
 
 
 
 
 

 
 
 

מתנה עם תרומה  -אופק לבן(-)ספק₪  30אהבה בראש השנה,  .ה
יימס ועל גביה ’קופסת פח המיוצרת בשיתוף עם עמותת צ לקהילה:

בתוך  ”.המתנה היפה ביותר שתוכל לתת היא אהבה“ -מיתוג
   פרלינים מתוקים. 8גרם, מקל דבש,  125הקופסא דבש 

 
 
 
 
 
 



 
 ₪ 75בתקציב של  .2

יין  :מארז כוללה -אופק לבן(-)ספק ₪ 70 ,המארז המסורתי .א
ל קברנה סוביניון של יקב טפרברג המגלם בתוכו ”מ 750

ל ”מ 250שמן זית בוטיק +  תרומה לקהילה לעמותת אנוש
 .גרם 250דבש +  תוצרת משק לין

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

יין אדום  :כוללמארז ה -אופק לבן(-)ספק ₪ 70 ,יין שמן זית ופרלינים .ב
מן זית כתית מעולה + ש ל”מ 750יבש קברנה סוביניון של יקב ירושלים 

מארז רביעיית פרלינים בטעמים מפתיעים  + תוצרת משק לין ל”מ 250
מגיע במארז  .פסיפלורה, תות, נוגט, אספרסו, פטל(-)פיסטוק, אפרסק

 .קרטון חגיגי ומהודר לחג
 
 
 
 
 
 
 

 
 

קברנה המארז כולל:  -אופק לבן(-)ספק₪  75, מארז בוטיק .ג
ל של יקב טפרברג עם תרומה מגולמת לעמותת ”מ 750סוביניון 

שלישיית שוקולד מאניה תוצרת מפעל השוקולד בוטיק +  אנוש
שברי , גרם 50שברי שוקולד חלב עם שברי קקאו   קרינה:-דה

ריבועי שוקולד חלב עם שקדים , גרם 50שוקולד לבן עם פולי קקאו 
 גרם. 50חים מלו

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  



 ₪ 150בתקציב של  .3

 -אופק לבן(-)ספק₪  155, מארז יין ושוקולדים בריסל .א
קברנה  יין אדוםומכיל: מארז משלב תרומה לקהילה ה

קופסאות  3-+  .”שקד“סובניון, דרך ארץ מבית 
מסדרת ענבר בטעמי פקאן בעטוף שוקולד מריר,   שוקולד

+  ליקר בעטוף שוקולד מרירשקד בעטוף שוקולד מריר, 
קופסאות מסדרת טופס בטעמי צימוק עטוף בשוקולד  2-

טבלת שוקולד מריר -+  חלב ובוטן עטוף בשוקולד חלב
-+  .”ילדים בסיכון“מתוצרת בלגי בעיטור ציורי עמותת 

ם יילד“לוח שנה שולחני בעיטורי ציורי ילדים מעמותת 
בוטיק תוצרת קונפיטורת תפוח וקינמון ודבש  + ”בסיכון

 .”אנט ברטה“
 

מארז מגיע בתוך ה -אופק לבן(-)ספק₪  145 ,טעמי הארץ .ב
שני +  של משק הלפרין 500שמן זית ומכיל: קרטון מהודר 

גרם  80תערובת שף +  גרם בטעמים לבחירה 320רטבים 
סלט וגבינות תוצרת \בקופסא להכנת חביתות ופשטידות

גרם/ מתוקים  200ממרחים פיקנטיים   2+ חוות התבלינים
חבילות שוקולד פרליטס תוצרת מפעל השוקולד   2+ גרם 240

 .ג”ק 4משקל  .הבוטיק דה קרינה
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המארז  -אופק לבן(-)ספק₪  250 ,מארז גורמה ישראלי .א
-+  ל תוצרת יקב דלתון”מ 750יין רזרב שיראז מכיל: 

ל כתית מעולה מתוצרת משק ”מ 500שמן זין זית 
גרם  80שתי קופסאות תבליני שף +  הלפרן/ משק לין

חליטת -+  בצנצנות שנארז באהבה על יד עמותת כיוונים
קונפיטורות   3+  גרם בקופסא בטעמים לבחירה 80תה 
שני מארזים של +  בטעמים מטריפים לבחירה  גרם 240

ריבועי  7אחת מכילה שכל ” גמלא“שוקולד מסדרת 
שוקולד בטעמים שונים תוצרת שוקולד בוטיק דה 

 .ג”ק 4.5משקל  .מארז קרטון מהודר .קרינה
 

סלסלה  -אופק לבן(-)ספק₪  245 ,סלסלת יין וממרחים .ב
 יין אדום קברנה מרלוהמכילה:  40*30דקורטיבית במידות 

 + ל”מ 250שמן זית  + משובח 2015יין אדום מרסלאן  +
 -ממרחים מלוחים 3+  גרם 250רים ואגוזים מעדן תמ

 2+  גרם כל אחד 180ורי ’ימיצ’עגבניות מיובשות, פסטו, צ
גרם כל  240וזים כתומים פתאנים, ת -ממרחים מתוקים

גרם, מעדן  200ממרח בוטנים שוקולד עם טחינה +  אחד
 .גרם 60חרוסת 

 
 
 
 
 

 המארז כולל: -(ג'אנדויה -)ספק₪  250, מארז מתוק לחג .ג
עוגת דבש, מגש עוגיות פיננסייר, עוגיות מקרון, דבש קטן, 

     .מגש טארטלטים אפויים תפוח עץ ושוקולד
 
 
 
 
 
 
 
 

מגיע עם שובר  -(אופק לבן-)ספק₪  225 ,מאסטר שף .ד
סט מושלם למאסטר שף מתוצרת .  399החלפה על סך 

מחבת גריל כפולה ומתפרקת המכיל:   food appealהמותג
מ+ סכין ”ס 32עם ציפוי שיש בעלת תכונות נון סטיק 

 .סנטוקו
 
 
 
 

 
 


