תפריט קייטרינג
מינימום  15מנות

סלטים
 8לבחירה

חומוס גרגירים חמים  /מסבחה
חציל קלוי על האש בתוספת טריו פלפלים
חציל יווני מטוגן בליווי ירקות העונה
חציל טוניסאי פרוסות חציל בליווי קטשופ
חציל עם עגבניות
סלק אדום ,פטרוזיליה ובצל סגול ברוטב חמוץ מתוק
סלט בטטה קוביות בטטה בצ'ילי ,כוסברה ,נגיעות אננס ורוטב סויה
גזר מגורד עם פלפל חריף ,לימון ושמן זית
טבולה ערבי גרגירי בורגול גסים ,קוביות עגבניות ,פטרוזיליה ,נענע וכוסברה
טריו פלפלים רצועות פלפל מתוק וחריף עם שום ,לימון ושמן זית
פלפל חריף מטוגן ומקולף
מטבוחה עגבניות ,פלפלים ושום מבושלים
עגבניות שרי ברוטב פסטו
מחמצת הבית מבחר ירקות בכבישה ביתית
טחינה ירוקה
סלט ירקות מזרחי
זוקיני ועגבניות שרי

מנה ראשונה
 2לבחירה

פילה אמנון (מושט) ברוטב פלפלת ,עגבניות ,כוסברה וגרגירי חומוס בנוסח מרוקאי
פילה אמנון (מושט) במשרה כוסברה ,שמן זית ולימונים טריים
פילה סלמון ברוטב לימון ועשבי תיבול
דג סול מטוגן בילווי לימון
מאפה בשר טלה מעטפת פילו במילוי בשר טלה וצנוברים ברוטב תמרים
רול ים תיכוני במילוי נתחי פרגית ופירות יבשים
ארטישוק במילוי בשר
סיר חמין תפו"א ,בטטה ,שעועית ,חומוס ,ביצים קשות ,חיטה בשקית קוקי ובשר מס' ( 2שבת)

מנה עיקרית

}

 2לבחירה

צלי בקר ברוטב פטריות ואסטרגון
בשר ראש בליווי גרגירי חומוס בנוסח מרוקאי
פרגית במילוי פיסטוק ואגוזי קשיו ברוטב צ'ילי מתוק
סטייק פרגית צלוי על הגריל
כרעיים עוף צלוי בדבש
כרעיים עוף צלוי בסילאן
שניצל וינאי מטוגן עם פירורי לחם

}

תוספות חמות
 3לבחירה

אורז לבן בליווי שקדים וצימוקים
אורז בליווי אטריות דקות
שעועית ירוקה ברוטב עגבניות
שעועית ירוקה מוקפצת
זיתים מבושלים ברוטב עגבניות בנוסח מרוקאי
במיה ברוטב עגבניות בנוסח מזרחי
טנזיה תבשיל פירות יבשים ביין וקינמון
זר ירקות איטלקי
סופלה תפו"א ובטטה
תפו"א אנה ברוטב בצל עשיר

סעודה שלישית

(שבת)

דג מטוגן ולימון
פשטידת ירקות  /בצל ופטריות
ירקות קלויים בתנור
בורקס תפו"א

תוספות מיוחדות
שתיה קלה
חד פעמי קשיח ואיכותי
לחמניות וחלות
מטוגנים :סיגרים/פסטלים/קובה
נבלוסיה/אמפנדס

*אפשרות להובלה עד בית הלקוח

