 תפריט מגשי אירוח -מאפים וכריכים
מאפי שמרים חמאה ,גבינה ,שוקולד ,שקדים ,קינמון  ₪100למגש  25יח'
לחמי הבית  /פוקצ'ה חמאה ,ממרחים ומטבלים (  2מטבלים לבחירה) פסטו ,טפנד זיתים ,טחינה ,בטטה חציל ,גבינת שמנת ( ₪90מתאים ל 15-סועדים)
מגולגלים (טורטייה) אנטיפסטי וגבינת עזים  //לאבנה ,שמן זית וזעתר  //סביח כרובית  //סלט טונה ,לימון כבוש ,אריסה ובצל סגול  //אבוקדו ,גבינה בולגרית ,עגבניות וטפנד  //פורטובלו צלויות ,פסטו ,גבינה בולגרית ורוקט
 ₪145ל 20-יח' מיני טורטייה בטעמים לבחירה
בייגל סנדוויץ' סלט ביצים ,חסה ,עגבנייה ,בצל וחמוצים  //חביתה ,איולי פרמז'ן ,חסה ,בצל ירוק  //סלט טונה ,חסה ,עגבניות מיובשות ,בצל סגול וביצה קשה * //סלמון מעושן ,גבינת שמנת ,חסה ,מלפפון ירוק ,בצל סגול וצלפים-
 ₪220 ,₪3 +למגש  20יח' חצאי בייגל
מיני פוקצ'ות מוצרלה ,פסטו ועגבניות שרי  //גבינת עזים ,חמאה ,שקדים ודבש  //חציל בגריל ,בולגרית ,טחינה וזיתי קלמטה  ₪11ליחידה
מיני פוקצ'ות בשום ועשבי תיבול  ₪6ליחידה

מלוחים
אנטיפסטי חציל ,זוקיני ,בטטה ,עגבניות ,בצל סגול ,פלפלים קלויים ,פטריות שמפיניון  ₪150למגש ( 15סועדים)  //קדאיף חצילים וגבינות  ₪160למגש
קראמבל כרובית כרובית צלויה ,פרמז'ן ופירורי בריוש  ₪180למגש  //חטיפים מטוגנים קריספי פולנטה  ₪25ל 10-יח'  //סיגרים במילוי גבינות  ₪160ל 20-יח'
שיפודי חלומי בציפוי פריך  ₪200ל 20 -שיפודים קטנים  //פטריות פורטובלו במילוי גבינות  ₪14ליחידה  //עלי גפן ממולאים  ₪100ל 25-יח'
פשטידות הבית בצל וגבינת גאודה ,בטטה וכרשה ,פטריות ופרמז'ן  ₪160למגש ( 15סועדים)  //קישים אישיים מלוחים פטריות ,מנגולד ,בטטה ,כרשה ,תרד וגבינות  ₪240ל 24-יח'

mac & cheese

 ₪150למגש  //מאפה פילו תרד וגבינות  ₪160למגש

גבינות
פלטת גבינות בולגרית ,צהובה ,צפתית ,בייבי מוצרלה  15( ₪150סועדים)
פלטת גבינות פרימיום גרוייר ,קממבר ,סנט מור ,פרמז'ן ,צ'דר ,רוקפור  15( ₪180סועדים)
פלטת ירקות חתוכים ₪100

דגים
דגים כבושים טונה אדומה ,הרינג ,מטיאס ,סלמון מעושן  ₪250לפלטה ( 15סועדים)
שיפודי סלמון  ₪18לשיפוד
בורגר טונה אדומה עם חסה ,בצל סגול וספייסי מיונז  ₪24ליחידה
סלמון מעושן גבינת שמנת ,צלפים ,מלפפון ובצל ירוק קטן  / ₪120גדול ₪220

 תפריט מגשי אירוח -ביצים

שקשוקה  // ₪160שקשוקה ירוקה  // ₪180מקושקשת  // ₪120ביצים קשות ( 30יחידות) ₪120

מטבלים

 ₪65לק"ג

סלט ביצים  /אבוקדו  /חצילים  /טחינה * /טונה  ₪80לק"ג

פסטות

רביולי גבינה /בטטה  // ₪190טורטליני  // ₪220לינגוויני  /ריגטוני  /פפרדלה  // ₪160נודלס אסיאתי ₪160

סלטים

חלומי בטטה  // ₪220סלט סלרי ,בוטנים וחמוציות  // ₪160כל טוב  // ₪160סלט קצוץ  // ₪120סלט יווני  // ₪140טאבולה ₪140
קיסר  // ₪140קפרזה ₪160

מבחר פיצות

תוצרת הבית לבחירתכם ₪54-67

מתוקים
מוזלי  20צנצנות במגש // ₪240 .מגשי פירות חתוכים  ₪160למגש ( 15סועדים) //

כנאפה גבינות מתוקה  ₪160למגש

קינוחי ביס גבינה פירורים  20יח' ב // ₪75 -בראוניז שוקולד ואגוזים  20יח' ב// ₪75 -
מבחר עוגיות ביס מתוקות  ₪200ל 50-יח'  //אבטיח עם בולגרית (בעונה) // ₪120

קראמבל תפוחים  20יח' ב₪75 -

מבחר פטיפורים פאי פקאן  /פאי לימון  ₪10אקלרים  /פחזניות ₪7

