
מיני מאפים מלוחים || 140 ₪ 
28 יח' מיני מאפים במגוון טעמים

מיני מאפים מתוקים || 140 ₪ 
28 יח' של מיני מאפים במגוון 

טעמים

מיני טורטיות || 180 ₪ 
24 חטיפי טורטיה במבחר מילויים: 

טונה, בולגרית, סביח, אנטיפסטי, 
אבוקדו.

*סלמון / גבינת עיזים - תוספת 4 ₪ ליח'

מיני גביעי מוס || 8 ₪ )ליחידה(
כוסיות במגוון טעמים

* כמות לפי דרישה

עוגיות פרימיום || 150 ₪ 
כדורי שוקלד, בראוניז שושנים, 

אלפחורס, נשיקות, מקרונים
750 גרם // 20 איש

פירות העונה || 180 ₪ 
מבחר פירות העונה פרוסים 

// 15 איש

גבינות משק || 280 ₪ 
מבחר גבינות משק בוטיק // 20 איש

אינגליש קייק || 120 ₪ 
2 טעמים לבחירה: בראוניז גבינה, 

סבתא זהבה, שוקולד אגוזים, 
קוקוס, תפוז, בריאות, שייש, גזר, 

דרבי פאי, פרג.
* ניתן להזמין עוגות פרווה

סלסלת לחמים  || 85 ₪ 
מוגש עם חמאה וגבנית שמנת

 עוגות יום הולדת 
בהזמנה אישית

אנו בבן עמי מייצרים עוגות לפי 
הזמנה-כל העולה בדמיונכם 

כדי לספק לאהובכם את העוגה 
המושלמת. לפרטים בסניף.

נשנושים מלוחים || 130 ₪ 
פיקנטיות,  עוגיות  קשקבל,  מלבני 

מקלות גריסיני בטעמים.
מוגש עם מטבל גבינת שמנת

750 גרם // 20 איש

מיני קרמבו || 170 ₪ 
24 יח' מיני קרמבו בטעמי וניל 
קפה ושוקולד על בסיס עוגיית 

קרמל במילוי מוס ובציפוי שוקולד 
לבן וחלב.

כריכוני ביס || 200 ₪ 
18 יחידות במבחר מילויים: טונה, 

חביתה, אבוקדו, סביח, אנטיפסטי, 
בולגרית, צפתית, גאודה. 

*סלמון / גבינת עיזים - תוספת 2 ₪ ליח'

כריכי מיני קרואסון || 170 ₪ 
20 יח' קרואסון חמאה במילויי 

סלומון מעושן / בולגרית / צפתית

מיני טרטלט מלוח || 120 ₪ 
טרטלט מלוח במגוון מילויים. 

24 יחידות.

אנטיפסטי || 180 ₪ 
מבחר ירקות צלויים בשמן זית 

ועשבי תיבול, חציל, פלפל, בטטה, 
זוקיני, בצל סגול וסלק // 15 איש

ירקות טריים || 90 
פלפלים צבעוניים, גזר, מלפפון 

ירוק, צנוניות, עגבניות שרי, פטריות. 
מוגש עם מטבל יוגורט / טחינה

סלט טרי טרי || 190 ₪ 
קערת סלט המתאימה ל- 20 איש

לבחירה: טונה ניסואז, קינואה 
וירקות, עדשים ואנטיפסטי, סלט 

גבינת עזים צרפתי, סלט יווני, 
סלט ירוק // 20 איש

 

מיני כריך || 140 ₪ 
12 יחידות לחמניות דגנים במבחר 

מילויים: טונה, חביתה, אבוקדו, סביח 
אנטיפסטי, בולגרית, צפתית, גאודה.

*סלמון/גבינת עיזים - בתוספת 4 ₪ ליח'

צמות שמרים || 110 ₪ 
2 טעמים לבחירה: שוקולד, גבינה, 

פרג, חלבה וקינמון

קישים
קיש קוטר 14 ס"מ || 36 ₪ 
קיש קוטר 20 ס"מ || 95 ₪ 

מבחר קישים בטעמים לבחירה: 
פטריות, בצל, בטטה, תרד, 

עגבניות שרי.

מיוחדיםמתוקיםמלוחים

עוגות מוס

פס || 67 ₪ 
עגולה קוטר 19 ס"מ || 119 ₪ 
עגולה קוטר 24 ס"מ || 169 ₪ 

בטעמים לבחירה ממגוון עוגות 
הבית ומקרונים של בן עמי.

* ניתן להזמין עוגות פרווה / ללא סוכר / 

ללא קמח חיטה

עוגת גבינה

מאורכת || 67 ₪ 
עגולה קוטר 19 ס"מ || 119 ₪ 
עגולה קוטר 24 ס"מ || 169 ₪ 

לבחירה: עוגת גבינה אפוייה, מוס 
גבינה פרורים

עוגיות || 130 ₪ 
מגש עוגיות מהמגוון של בן עמי.

750 גרם // 15 איש
*  ניתן להזמין עוגיות פרווה / ללא סוכר / 

ללא גלוטן

התמונות להמחשבה בלבד ט.ל.ח // המחירים כוללים מע"מ 
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