בכל מקום שתאהב...
3113313.

תפריטים התשע"ח
תפריט מס'  -1מאפים ופיצות – אפייה פרונטלית בטאבונים:
פיצות ומאפים מן הטאבון במבחר טעמים ותוספות :
עגבניות ,בצל ,פטריות ,זיתים ,תירס ,לאבנה גלילית ,גבינה בולגרית ,בצל מקורמל ,שום ,פסטו ,זעתר ושמן זית,
חציל מטוגן תבלינים ועוד111
במזנון חופשי:
מגוון ירקות טריים חתוכים
זיתים
קינוח:
פרי העונה
עוגיות
שתייה:
מים קרים ,לימונדה "פריגת" בדיסנפסר
תה צמחים בסמובר
*הארוחה מוגשת על גבי מזנונים בכלים חד-פעמיים איכותיים

תפריט מס'  -2מאפים ופיצות –אפייה פרונטלית בטאבונים:
פיצות ומאפים מן הטאבון במבחר טעמים ותוספות :
עגבניות ,בצל ,פטריות ,זיתים ,תירס ,לאבנה גלילית ,גבינה בולגרית ,בצל מקורמל ,שום ,פסטו ,זעתר ושמן זית,
חציל מטוגן תבלינים ועוד111
במזנון חופשי:
סלט כרוב בסגנון סיני עם רוטב סויה ושומשום קלוי
סלט חסה ועגבניות שרי
סלט פסטה מפנק בנוסח השף
מגוון ירקות טריים חתוכים
זיתים סורים מבוקעים
קינוח:
פרי העונה
עוגיות ביתיות
שתייה:
מים קרים ,לימונדה "פריגת" בדיספנסר
עמדת קפה מלאה להכנה עצמית (מותנה בנקודת חשמל בשטח)
או תה צמחים וקפה שחור בסמובר
*הארוחה מוגשת על גבי מזנונים בכלים חד-פעמיים
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בכל מקום שתאהב...
תפריט מס'  -3ארוחה חלבית משודרגת –אפייה פרונטלית בטאבונים:
פיצות ומאפים מן הטאבון במבחר טעמים ותוספות :
עגבניות ,בצל ,פטריות ,זיתים ,תירס ,לאבנה גלילית ,גבינה בולגרית ,בצל מקורמל ,שום ,פסטו ,זעתר ושמן זית,
חציל מטוגן תבלינים ועוד111
מזנון בופה:
פסטה במגוון רטבים
תפוחי אדמה מוקרמים
שעועית מוקפצת בעיטור פירורי לחם קלויים
אנטיפסטי
סלט ירקות ישראלי
סלט פסטה
סלט כרוב בסגנון סיני עם רוטב סויה ושומשום קלוי
זיתים סורים מבוקעים
קינוח:
פרי העונה
עוגיות ביתיות
שתייה:
מים קרים ,לימונדה "פריגת" בדיספנסרים
עמדת קפה מלאה להכנה עצמית
*הארוחה מוגשת על גבי מזנונים בכלים חד-פעמיים
הערות :







תנאי תשלום יסוכמו מראש1
בתוספת מחיר  :שקשוקה פיקנטית ,גבינות שמנת בטעמים ,מרקים ,עוגות שמרים קראנץ' ,מוזלי ועוד111
מותנה בקבוצה של מינימום  311משתתפים לתשלום1
הזמנת מחצלות ,מוזיקת רקע ,ארוחה בשעות הלילה המאוחרות ,אירוע מתמשך – כרוך בתוספת מחיר1
תאומי שטח  /מציאת מקום לאירוע שניתן להבעיר בו אש  /תנורי גז – באחריות המזמין1
יש לוודא שהמיקום לארוחה מוצל ונגיש לרכב גדול  +נגרר1

תפריט ארוחת בוקר
המאפים נאפים בטאבון במקום לעיני הסועדים  -חוויה יוצאת דופן של ריחות וטעמים 111
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בכל מקום שתאהב...
מגוון פוקצ'ות :לחם שום ,לבנה ושמן זית ,מאפים עם זעתר ושמן זית,
פסטו1
פיצות ומאפים מן הטאבון במבחר טעמים ותוספות :
עגבניות ,בצל ,פטריות ,זיתים ,תירס ,לאבנה גלילית ,גבינה בולגרית,
בצל מקורמל ,שום ,פסטו ,זעתר ושמן זית ,חציל מטוגן תבלינים ועוד111
שקשוקה פיקנטית או ביצה מקושקשת
פיתות לניגובים1
תוספות שונות במזנון:
פלטת ירקות חתוכים
סלט חסה ועגבניות שרי בליווי רוטב ויניגרט1
סלט כרוב בסגנון סיני
לאבנה עם שמן זית וזעתר
טחינה גלילית
זיתים סורים מבוקעים
קינוח:
פרי העונה1
עוגיות ביתיות
שתייה :
לימונדה בדיספנסרים ,מים קרים1
עמדת קפה מלאה להכנה עצמית :תה ,קפה שחור ,נס קפה ,חלב ,סוכר סוכרזית1
הארוחה מוגשת על גבי מזנונים להגשה עצמית בכלים חד-פעמיים1
הערות :







תנאי תשלום יסוכמו מראש1
מותנה במינימום  311משתתפים לתשלום1
לסגירה יש להחזיר הצעה זו חתומה בפקס  /במייל חוזר1
יש לוודא שהמיקום לארוחה מוצל ונגיש לרכב גדול  +נגרר1
הזמנת מחצלות ,מוזיקת רקע ,ארוחה בשעות הלילה המאוחרות ,אירוע מתמשך – כרוך בתוספת מחיר1
תאומי שטח  /מציאת מקום לאירוע שניתן להבעיר בו אש  /תנורי גז – באחריות המזמין1
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בכל מקום שתאהב...
תפריט ארוחת על האש בטבע:
קבאב ביתי
פרגיות
שווארמה
כדורי פלאפל לצמחוניים וטבעוניים
מגוון תוספות בבופה:
אורז
תפוחי אדמה אפויים או פוטט'וס
שעועית ירוקה מוקפצת בשמן זית ושום
פיתות
מבחר סלטים:
סלט עגבניות חריף
סלט חסה ועגבניות שרי
סלט כרוב עם רוטב סויה ושומשום קלוי
סלט עגבניות שרי בפסטו ביתי
חומוס אסלי ,טחינה גלילית ,חצילים,
חמוצים וזיתים ,רטבים
קינוח:
פרי העונה
עוגיות ביתיות פרווה
שתייה:
מים קרים  ,לימונדה בדיספנסר
תה צמחים ,קפה שחור בסמובר
מוגש במזנון בכלים חד פעמיים
*ניתן להוסיף אנטריקוט על האש בתוספת של  ₪ 11לא כולל מע"מ לסועד
אמריקן בורגר בר:
המבורגר אנטריקוט על האש!!!
תוספות שונות במזנון:
ירקות :פרוסות עגבניות ,טבעות בצל ,חסה ,חמוצים
* רטבים :קטשופ ,חרדל ,מיונז ואלף האיים ,שום ,חריף ,ברבקיו,
צ'ילי מתוק1
* לחמניות עגולות
* פוטטו'ס צ'יפס
*תוספות לבחירה :פטריות מוקפצות ,בצל מטוגן ,פלפל קלוי1
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בכל מקום שתאהב...
תפריט ארוחה בשרית מבושלת (מתאים למקומות סגורים /שלא ניתן להבעיר בהם אש):
פקלייה -תבשיל קדרה טוניסאי מסורתי של בשר ,עלי מונגולד ושעועית לבנה מוגש על מצע של קוסקוס
סופריטו -תבשיל עוף ותפוח אדמה המבושלים בשיטת בישול ייחודית
רוסטביף -נתחי בקר שלם הנפרסים במקום לעיניי הסועדים
מגוון תוספות בבופה:
אורז
תפוחי אדמה אפויים
שעועית ירוקה מוקפצת בשמן זית ושום
פיתות
מבחר סלטים:
סלט עגבניות חריף
סלט חסה ועגבניות שרי
סלט כרוב עם רוטב סויה ושומשום קלוי
סלט עגבניות שרי בפסטו ביתי
חומוס אסלי ,טחינה גלילית ,חצילים1
חמוצים וזיתים ,רטבים
קינוח:
פרי העונה
עוגיות ביתיות פרווה
שתייה:
מים קרים  ,לימונדה בדיספנסר
תה צמחים ,קפה שחור בסמובר
מוגש במזנון בכלים חד פעמיים
תפריט ארוחת פלאפל סביח בטבע  -טיגון במקום!
כדורי פלאפל ופיתות טריות
בר סלטים:
מלפפונים חמוצים ,כרוב כבוש
סלט כרוב לבן  ,חומוס נטו
חריסה פיקנטית ,טחינה ,טבעות בצל
מבחר ירקות חתוכים  /סלט ירקות
שיפקה -פלפל חריף ,חציל סגול מוחמץ
ביצים קשות ,חציל מטוגן1
קינוח:
פרי העונה ,עוגיות ביתיות  -פרווה
שתייה :
לימונדה ,מים קרים בדיספנסר
קפה שחור מבושל  /תה צמחים בסמובר
צ'יפס חם – בתוספת מחיר
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בכל מקום שתאהב...
תפריט חורף
מגוון לחמים :לחם מחמצת ,לחם שיאור
פוקצ'ות חמות מהטאבון
מטבלים :פסטו ,פלפלים קלויים ,טפנד זיתים ,טחינה ,חמאה ולבנה (בחלבי)1
סלטים -ארבעה לבחירה
סלט עדשים
סלט חיטה ופלפלים
סלט חסה
סלט עגבניות שרי
סלט כרוב בסגנון סיני
סלט טאבולה
סלט עגבניות חריף
מרקים 2 -לבחירה
מרק עגבניות
מרק עדשים
מרק בצל
מרק כתום
מרקים בשריים
מרק קובה חמוסטה
מרק קובה סלק
מרק עוף
מקר בשר תמני
תוספות 3 -לבחירה
קנידעלך
בצקניות
שקדי מרק
קרוטונים
גבינה צהובה (בחלבי)
שתיה חמה -קפה שחור ,תה צמחים ,נס קפה (בחלבי)
קינוח -מגוון עוגיות ביתיות
מוגש במזנון בכלים חד פעמיים
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בכל מקום שתאהב...
הערות :
 מינימום  311משתתפים לתשלום1
 ניתן להזמין הסדרי ישיבה  ,כלים רב פעמיים הצללות ועוד
 הזמנת מחצלות ,מוסיקת רקע ,תאורה /גנראטור ,ארוחה בשעות הלילה המאוחרות ,אירוע מתמשך –
כרוך בתוספת מחיר1
 תאומי שטח  /מציאת מקום לאירוע שניתן להבעיר בו אש  /תנורי גז – באחריות המזמין1
 יש לוודא שהמיקום לארוחה מוצל ונגיש לרכב גדול  +נגרר1
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בכל מקום שתאהב...

ארוחה כמו שכריך!
משלוחי כריכים וארוזות לטיולים ,אירועים וכנסים
ארוחות כריך :
 13כריך ,שתיה פרי וחטיף:
כריך לחמניית שמיניה 221 -גרם ,במילוי חלבי  /בשרי  /פרווה
פרי  +פחית שתייה  /בקבוק מים  110ל'  +מאפין אישי
 12כריך ,שתייה ופרי :
כריך לחמניית שמיניה 221 -גרם ,במילוי חלבי  /בשרי  /פרווה
פרי  +פחית שתייה  /בקבוק מים  110ל'
 11כריך ושתייה:
כריך לחמניית שמיניה 221 -גרם ,במילוי חלבי  /בשרי  /פרווה  +פחית שתייה  /בקבוק
מים  110ל'
* ארוחות הכריך מסופקות במארז מרוכז לחלוקה עצמית
* תוספת דמי משלוח תתכן ע"פ אזור האספקה והכמות המוזמנת
* תוספת עבור מארז אישי  +₪ 4מע"מ במידה וניתן1
ארוחה "ארוזה"  -ארוחת כריכים של "המקום של יואב"....
*  2כריכים  361גרם במילוי חלבי ,בשרי או פרווה :
סלמי  /פסטרמה  /גבינה צפתית  /גבינה צהובה  /טונה  /ביצה קשה  4 -סוגים לבחירתכם
* פחית שתייה/בקבוק מים מינרליים1
* פרי העונה
* מאפינס 1
* מפית נייר
* מארז אישי אם ניתן
ארוחה "ארוזה מוגדלת "  -ארוחת כריכים של "המקום של יואב"....
*  3כריך  361גרם  3 +כריך  221גרם במילוי חלבי ,בשרי או פרווה :
סלמי  /פסטרמה  /גבינה צפתית  /גבינה צהובה /טונה  /ביצה קשה  4 -סוגים לבחירתכם )
* פחית שתייה /בקבוק מים מינרליים1
* פרי העונה
* מאפינס 1
* מפית נייר
* מארז אישי אם ניתן
ארוחה "ארוזה וסלט"  -ארוחת כריך וסלט
* כריך לחמנייה  221גרם במילוי חלבי ,בשרי או פרווה
* סלט אישי קטן
* מים מינרליים  /פחית שתייה
* פרי העונה
* מאפינס
* שקית רוטב אלף האיים  /קטשופ  /חרדל
* מפית נייר
* ניתן להגדיל את הסלט ,להוסיף מעדן /יוגורט ועוד ...בתוספת מחיר כמובן.
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בכל מקום שתאהב...
קבלת פנים עשירה:
מבחר כריכים1
במילוי פרווה  /בשרי :פסטרמה ,סלמי ,טונה ,ביצה קשה/סלט ביצים1
או במילוי פרווה  /חלבי :גבינת שמנת ,גבינה צהובה ,גבינה צפתית ,טונה וביצה קשה/סלט ביצים1
תוספות שונות במזנון:
* פלטת ירקות :מלפפונים ,גזר ,עגבניות ,פלפלים
* סלט כרוב בסגנון סיני
* חמוצים וזיתים1
קינוח:
* פרי העונה1
* עוגיות ביתיות
* שתיה קלה :לימונדה בדיספנסרים ,מים מצוננים1
* שתיה חמה :מיחם להכנה עצמית :תה ,קפה שחור ,סוכר וסוכרזית
(נס קפה וחלב בארוחות חלביות בלבד)1
הארוחה מוגשת על גבי מזנונים בכלים חד-פעמיים1
בר כריכים:
מגשי כריכים במבחר מילויים :
לחמניות חתוכות לחצי במילוי חלבי או בשרי:
גבינת שמנת ,גבינה צהובה ,גבינה בולגרית או פסטרמה ,נקניק סלמי
ובמילוי פרווה :טונה וביצה קשה 1
* פלטת ירקות
* חמוצים וזיתים1
* מבחר סוגי רטבים :קטשופ במנות אישיות ,חרדל ואלף האיים1
* שתיה קלה :מיץ לימון /תפוזים בטרמוקלים ,מים מצוננים1
* שתיה חמה :תה צמחים בטרמוקל
* קינוח :פרי העונה
* הארוחה מוגשת על גבי מזנונים בכלים חד-פעמיים

הערות:
* מותנה בקבוצה של מינימום  311משתתפים לתשלום
* באזור גליל מערבי  ,מינימום של  01מנות להזמנה ללא תוספת מחיר הובלה 1
* עבור משלוחים  /ארוחות באזור כרמל ,כנרת ,עמק המעיינות ,גליל עליון ,רמת הגולן ,מרכז ודרום תהיה תוספת על דמי
משלוח  /הובלה1
* לקבוצות קטנות אנא צרו קשר עם המשרד להצעת מחיר ספציפית
* ניתן להזמין כריכים בתפזורת לאירועים גדולים !!!
הקייטרינג פעיל בימי חול בלבד ,רק לקבוצות  -בתיאום מראש.
בנוסף ניתן להזמין לאירועים בשטח :מוסיקת רקע  +מיקרופון אלחוטי ,מחצלות וגנראטור.
ב ב ר כ ה,
לימור נח – שיווק יוזמות תיירותיות

טל  40-0808484פקס ,40-0808480 :מצובה ד.נ .גליל מערבי 0083044
Bari.shivuk@gmail.com
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