לידי:
טל':
פקס:

בוקר טוב
תפריט קבוצות  ₪70לסועד מוגש עד 12:00
מינימום  15סועדים  -הגשה למרכז שולחן
שתיה קרה בקנקנים (תפוזים  /לימונדה)
לחם הבית
ממרחים ומטבלים :טחינה  /גבינת שמנת  /פסטו  /חמאה  /ריבה  /זיתים
מגש גבינות ישראליות :בייבי מוצרלה עם עגבניות מיובשות /בולגרית עם שמן זית ועשבי תיבול  /גאודה  /צפתית
סלט טונה
סלט ירקות ישראלי
ביצים מקושקשות

שתיה חמה
מתערובת פולי קפה של חברת " – "Illyאיטליה
אספרסו  /הפוך  /מקיאטו  /אמריקנו  /נס קפה  /תה צמחים  /שוקו חם

עוגיות ביס מתוקות
תוספות בתשלום:

 &7לסועד לכל תוספת

סלמון מעושן  //סלט קיסר  //פוקצ'ה

יין אדום  /לבן  ₪15לסועד לכל תוספת

הזמנה לתאריך

שעה

מחיר לסועד (לא כולל שירות)

מספר סועדים

שם המזמין

מספר סועדים מינימלי לתשלום

שולמה מקדמה ע"ס

חתימה לאישור הזמנה

התשלום במזומן/כרטיס אשראי

( מ ק ד מ ה ע ל ס ך )3 0 %

טל'1599-501030 :

w w w. c a f e r i m o n . c o . i l

קניון  BIG FASHIONבית שמש פקס 02-9955592 :לונץ  ,4מדרחוב בן יהודה י-ם פקס 02-6252199 :אלרוב שדרות ממילא ,י-ם פקס02-6333034 :

To:
Fax:
Tel:

Good Morning
Group Menu | Served until 12:00 | Price per per person 70 NIS | Min. 15 people
Served family style
Pitchers of Cold Drinks: Orange, Lemonade, Water
House bread
Spreads and Dips: Tahini, Cream cheese, Pesto, Butter, Jam, Olives
Cheese platter: Baby Mozzarella with sun-dried tomatoes, Bulgarian Cheese with olive oil and herbs, Gouda, Salty white cheese
Tuna salad
Israeli Salad
Scrambled eggs

Hot drink
From a mixture of coffee beans from ILLY- Italy

Espresso \ Cappuccino \ Macchiato \ Americano \ Nescafe \ Herbal Tea \ Hot Cocoa

Sweet Cookies

Extras for 7 NIS per person:

Smoked salmon \\ Caesar Salad \\ Focaccia

Red \ White Wine 15 nis per person

Order date

Time

No. of diners

Price per person (service not included)
Hosts name

Deposit

Signature

www.caferimon.co.il | Tel: 1599-501030 | We accept cash & credit cards
Mamilla Ave. Jerusalem. Fax: 02-63333034

Midrachov Ben Yehuda Jerusalem Fax: 02-6252199

BIG FASHION Mall Beit Shemesh Fax: 02-9955592

