בס”ד

שם ___________________ יום ________ תאריך ____ /__ /
מס׳ מוזמנים _____________ שעת שף ___ ___ :
סוג אירוע ___________________________

סלטים

מנות ראשונות

מנות עיקריות

לבחירה  6סלטים

לבחירה  2מנות

___ חומוס
___ טחינה
___ פלפל חריף
___ גזר חי בלימון
___ גזר מרוקאי
___ מטבוחה
___ סלט ירקות
___ חמוצי הבית
___ תירס מקסיקני
___ סלט סלק
___ תפו״א במיונז
___ חציל בתחמיץ
___ חציל במיונז
___ חציל בטחינה
___ כרוב חמוציות
___ קולסלואו (כרוב במיונז)
___ מלפפון בשמיר
___ עגבניות שרי
___ חסה בייבי עם ירקות
___ אנטי פסטי
___ סלט בורגול
___ סלט בטטה
___ סלט פטריות
___ סלט וולדרוף
___ סלט פלפלים
___חריין

___ בלינצ׳ס תפו״א
___ בורקס תפו״א
___ פילו ירקות
___ טורטיה תפו״א מטוגן
(בתוספת  5ש”ח)

___ טורטיה ירקות או פטריות
___ מאפים במרכז השולחן
*כל המנות מוגשות בליווי רוטב חם

מנות ראשונות
(בתוספת תשלום) לבחירה  2מנות

לכבוד שבת קודש
___ סלט ביצים _____________
___ סלט כבד קצוץ __________
___ ארבס ________________
___ בובוס ________________
___ גלר _________________
___ חמין בקר  +קישקע ________
___ חמין עוף  +קישקע ________
___ חמין פרווה  +קישקע _______

___ מפרום
___ מושט בלימון/עשבי תיבול
___ מושט מטוגן
___ מושט מרוקאי
___ סלומון בלימון ועשבי תיבול
___ סלומון מרוקאי
___ סלומון טריאקי ושומשום
___ סלומון מיונז צילי ופרורי לחם
___ סלומון פסטו
___ נסיכה מרוקאי
___ טורטיה בקר א  /מ
___ טורטיה מעורב ירושלמי א  /מ
___ פילו בקר
___ פילו מעורב
___ מוסקה פ  /ב
___ גפילטע פיש
___ גפילטע פיש ממולא
___ דג וייט פיש
___ קלופס (גפילטע)

פשטידות
___ פשטידה מרוקאית
___ פשטידת ירקות
___ פשטידת פטריות ובצל
___ קוגל תפו״א
___ קוגל אטריות

מס'
תוספות

לבחירה  3מנות

לבחירה  3מנות

___ שניצל וינאי
___ כרעיים בגריל
___ כרעיים בטריאקי
___ חזה עוף ממולא
___ קורדון בלו
___ סטייק חזה על האש
___ שיפודי חזה על האש
___ שיפודי קבב
___ שניצלונים
___ רצועות עוף ברוטב
___ מוקפץ עוף וירקות בטריאקי

___ אורז לבן
___ אורז צהוב
___ תפו״א אפוי ברוטב השף
___ זיתים מרוקאים  +פטריות
___ אפונה וגזר
___ שעועית ירוקה ברוטב אדום
___ ירקות מוקפצים
___ נודלס עם ירקות
___ גזר (צימס)
___ אנטי פסטי
___ אפונה ברוטב צ  /א
___ פתיתים

___ שיפודי פרגית על האש
___ סטייק פרגית על האש
___ פרגיות ממולאות
___ צלי בקר ברוטב פטריות
___ צלי בקר אסייתי
___ קציצות בקר /עוף ברוטב
___ חורש זבזי (מאכל פרסי)
___ גונדי (מאכל פרסי)

קינוחים

בתוספת תשלום:

מרקים
___ מרק בטטה
___ מרק עדשים
___ מרק אפונה
___ מרק בצל
___ מרק עוף צח
___ מרק ירקות

תוספות למרק
___ קניידלך
___ שקדי מרק
___ אטריות
___ קורטונים

___ פסטלים/סיגרים
___ קובה מטוגנת
___ הרינג/קרקר

לבחירה 1

___ גלידה  /גלידוניות
___ עוגת מוס
___ שטרודל תפחים
___ סופלה (בתוספת תשלום)
___ מיקס פטיסורים (בתוספת תשלום)

שירות
לחמניות ________________
חלה משולשת ____________
חלת פדיון ______________
שתיה _________________
כלים חד"פ עגול ___________
כלים חד"פ מרובע _________
כלים פורצלן _____________
שירות מלצרים ____________
________________________
________________________
________________________

סלטים על השולחן _____________ :כתובת ________________________________________________________
טלפון ______________________________________ טלפון ______________________________________
מלצר ___________________ מנהל אירוע ___________________ הובלה __________ הובלת כלים __________
מפות

____________

מפיות

____________

הערות

_________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
סיכום חשבון ______________________________________________________________________________
___________________________________________ מקדמה ______________________________________
שם מלא של המזמין __________________________ ת.ז ________________ חתימה של המזמין ______________
להזמנות ,050-650-0165 :אלי > פקס > 03-5562527 :מיילc0506500165@gmail.com :
מקדמה בעת ההזמנה  -שינויים בתפריט עד  48שעות קודם האירוע > בביטול אירוע יחויב  30%מהעסקה > במידה ואין גישה נאותה יחויב סבלות ידיים ,ט.ל.ח

