
 



 הרמת כוסית   
 ₪  1,500 -הקלילההחבילה  .1
 )כולל מע"מ(₪  1,526, ג'אנדויה .א

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

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

 )מילוי אחד במגש( -וסלמון 

 ליטר(  2.5קערות סלט )קערה בנפח  2 –סלט 

 ות ברוטב מתקתק / סלט עדשים שחורות ופטהלקט שורשים, קינואה, חמוצי –סלט שורשים אסייאתי  •

 קינוחים 

 מגשים(  2יחידות )  40 –קינוחי כוסות 

סוגי מוסים : מוס ג'אנדויה )שוקולד ואגוזי לוז(, מוס לוטוס )עוגיות קרמל(, מוס חלבה וסילאן, מוס  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 -השעות שלפני יום ושעת האירוע יחויב הלקוח בדמי ביטול של כ 72-האירוע. ב

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

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

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

 

  



 ₪  1,500ביסונים,  .ב

 תפריט

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

 מלפפון ירוק וטחינה.חמוץ, 
 
 

 (                                                                      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. מגולגלות במילויחצאי טורטיות דקות 

  

 יח'(  24ית  )גרביס בול-מגשי טורטיות •
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 )  -קראנצ'י אישי -מגשי רול ביס 2 •
 .במילוי תפוחי אדמה, פטריות ובצל מטוגן אפוירול בצק פילו קראנצ'י 

 

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

 

 ( 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  •
פסטה פנה, פלפל קלוי, זיתים שחורים, קוביות גבינה                                          

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

                                                                                         . 

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

 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 •

 


