
דגים

₪19דג סלמון בחרדל ודבש

₪15דג סול מטוגן בסגנון בריטי

₪13פילה אמנון בפסטו ואגוזים

₪13.5גפילטעפיש

₪12.5אצבעות דג לברק

₪23/26סושי 

מטוגנים

₪9.8קובה בורגול

₪9שניצל/ צ’ונג

₪9.8כרובית מטוגנת

₪7פסטל/ סיגר

₪5.5אגרול- יח’

₪8.8קבבונים

₪5.5מטוגנים- תפו”א

צמחוני/טבעוני

₪9פלפל/כרוב ממולא- צמחוני

₪7.5פשטידה צמחונית

₪9בולונז- צמחוני

₪7לביבות תפו”א- צמחוני

₪9.5טופו מוקפץ- טבעוני

₪7לביבות בורדו

₪8אמפנדס במילוי ירקות- טבעוני

₪9.5נתחי סויה בחומוס ועשבי תיבול

₪9עלי מנגולד ממולאים

₪9.5חריימה טופו

₪7חמין טבעוני- ימי שישי

APPETIZERSמעדני עוף
₪11כרעיים בגריל

₪17סטייק פרגית על האש

₪14שווארמה פרגית

₪9קציצות הודו מטוגנות

₪11נתחי הודו חמוץ מתוק

₪11חזה הודו על האש 

₪11.3כבד עוף

₪9כנפיים

₪11כרע ושוק מפורק במרק

מרקים
₪35מרק קוסקוס

₪25מרק צח

₪35מרק ירקות

₪35מרק בצל

₪45מרק תירס ועוף אסייתי

מעדני בקר

₪9פלפל ממולא- בשרי

₪12לזניית בשר

₪9אמפנדס- בשרי

₪9כרוב ממולא- בשרי

₪14תבשיל אסאדו בבישול ארוך

₪14קבב בייתי

₪12חמין בשרי- שישי

₪17.5צלי בקר ברוטב טבעי

₪13לשון בקר עם פטריות

₪12קציצות בקר ברוטב עגבניות

₪12נתחי עגל סטרוגנוף

תפריט קייטרינג



קיגל

אורז לבן

קוסקוס

עלי גפן

אנטי פסטי

סלק אפוי

גזר צימס

תוספות

₪3

₪5.5אורז שקדים וצימוקים

₪5.5אורז מג’דרה

₪6פסטה ברוטב עגבניות

₪7נודלס עם ירקות

₪4.5תפו”א זעיר בקליפה/סירות

₪3

₪6

₪7קרפעלך בשר/ תפו”א

₪13.5ג’חנון+רוטב (שישי)

₪7.5

₪6

₪6שעועית ירוקה מוקפצת

₪7.3

₪8.5כרובית וברוקולי

₪6

₪7.3תבשיל קטניות

סלטים

₪7.5ביצים

₪6.5גזר חריף מתוק

₪8הרינג

₪6.5וולדורף

₪6.5חמוצים

₪6.5חציל איטלקי 

₪6.5חציל במיונז

₪5.5חציל בתחמיץ

₪6.5חציל רומני

₪6טבולה

₪6.5טורקי

₪4.5טחינה

₪4.5חומוס

₪6.5חציל ספרדי

₪6.5חציל טבעי קלוי

₪9.9כבד קצוץ

₪7.5טונה

₪4.5כרוב לבן

₪5.5כרוב צבעוני

₪5.5כרוב קולסלאו

₪8.5כרובית בטחינה

₪8מטיאס

₪6.5מטבוחה

₪4.5מלפפונים בשמיר

₪4.5סלק

קינוחים ומתוקים
₪65טארט פירות

₪38עוגת פס בחושות/ ללא סוכר

₪40גביניות

₪45שטרודל תפוחי עץ

₪65טארט שוקולד

₪27נשיקות

₪27עוגיות ללא סוכר

₪28עוגיות שוקולד צ’יפס ובייגלה

₪30מארז סופלה

₪50עוגות גבינה אפויות

₪55עוגות גבינה פירורים

₪55עוגת מילפיי (נפוליאון)

עוגת שמרים קראנץ’
שוקולד, סינבון, חלבה ופרג

₪45

₪65/50נמסיס

₪37כדורי אנרגיה

₪35קרמבו תוצרת הבית

₪20עוגיות אוזני הפיל

₪27גלידוניות

₪18כדור שוקולד

₪40פחזניות במילוי קרם וניל

₪6.5רצועות פלפל פיקנטי

₪6.5פלפל בתחמיץ

₪6.5תפו”א רוסי

₪5.5חצילונים חמוצים

₪6.5זיתים מרוקאים

₪6.5חמוצים

₪6.5סלט עדשים ירוקות


