
סלטים

תפריט מגשי אירוח

מגש ירקות חתוכים

אנטיפסטי

סלט עלים

סלט ירקות

סלט קינואה לבנה

עגבניות שרי, פלפלים, מלפפונים, גזר, לבבות חסה

ירקות העונה חתוכים גס, קרעי לחם כוסמין ופטה תוצרת בית

ירקות קלויים בשמן זית | פסטו ופטריות

אטריות כוסמת, כרובית, קייל, אורוגולה, בצל ירוק, כוסברה, קרמבל שקדים פיקנטי, בקרם קשיו

דלורית, סלק, שעועית סקרלט, תרד, אורוגולה, סלרי, בצל סגול, נענע וקשיו בויניגרט חרדל ושום

לבבות קיסר, סלנובה, חסה אלון, אורוגולה, פרי העונה ופקאן, קליפות פרמז׳ן בויניגרט הדרים

ירקות העונה קלויים בתנור: כרובית, דלעת, פלפלים, עגבנייה, קישוא, בטטה, שעועית ירוקה

128

189

165

175

182

225

152

132

144

סלט סובה

סלט פסטה קר

סלט תפוחי אדמה במיונז וקרקרים

פאטה עדשים שחורות וקרקרים

מוגש ב12 כוסות אישיות לצד קרקרים כוסמין תוצרת בית

מוגש ב12 כוסות אישיות לצד קרקרים כוסמין תוצרת בית



מלוחים

כריכונים

מיני קיש פטריות

מיני קיש בצל

מיני קיש- מיקס

מקושקשת טופו/ חביתת חומוס

בצק כוסמין פריך במילוי דלורית/ בצל/ פטריות וגבינות תוצרת בית

איולי חמניות, עגבנייה, מלפפון, אורוגולה ומלפפון חמוץ 

פטה
שמנת קשיו, פטה שקדים, קישוא צלוי, אורוגולה ומחית קלמטה 

קפרזה
מוצרלה, עגבנייה, בזיליקום ופסטו

קפרזה
מוצרלה, עגבנייה, בזיליקום ופסטו

ממרחים ולחם

12 יחידות, 4 מכל סוג

בצק כוסמין פריך במילוי פטריות וגבינות תוצרת בית

בצק כוסמין פריך במילוי בצל וגבינות תוצרת בית

12 יחידות

12 יחידות

12 יחידות

מיני קיש דלורית

לחמניית ביס כוסמין/ לחם ללא גלוטן (+25 ש״ח)

כריכונים בקרואסון

בצק כוסמין פריך במילוי דלורית וגבינות תוצרת בית

12 יחידות

185

178

180

180

198

165

גבינות וקרקרים 
 4 גבינות לבחירה, זיתים ירוקים וקרקרים כוסמין תוצרת בית

ברי פקאן/ שמנת קשיו/ שמנת עשבי תיבול/ שמנת זיתים/ לאבנה/ פטה

לחם הבית ו4 ממרחים לבחירה
פסטו/ איולי/ עגבניות מיובשות/ טחינה/ טחינה כורכום/ מחית קלאמטה/ שמנת קשיו

180

156

165

176

שמנת
שמנת קשיו, שמיר ומלפפון

176

Hosting Platters Menuתפריט מגשי אירוח



מתוקים

פירות

תפריט מגשי אירוח

עוגה בחושה

עוגת שמרים

גנאש שוקולד ללא גלוטן

פס גבינה פירורים

פס גבינה פירורים ללא גלוטן

 RAW פס שוקולד פיסטוק

גנאש שוקולד | גזר | תפוז | ״דבש״ | טחינה מייפל אגוזים | קראמבל תפוחים

גזר | תפוז

שוקולד | קינמון 

48

48

56

84

89

105

 RAW 130פס טירמיסו

כדורי שוקולד בציפוי קוקוס

מיקס מיני מאפים

120
50 יחידות

15 יחידות

שוקולד | ״חמאה״ | קינמון | שקדים
18 יחידות

115

140

מוזלי
גרנולה עשירה, יוגורט קשיו, ופירות העונה

12 כוסות אישיות 

140

פירות יבשים ואגוזים
מיקס שקדים, קשיו, פקאן, צימוקים, אוכמניות ותותי גוג׳י

138

126/215

44

מאפינס

מארז טראפלס

מגש פירות חתוכים (קטן/ גדול)

המחיר כולל: 

לשאלות והזמנות: אסף 0543023220נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה/ בקשה! 

מע״מ
הובלה ושילוח ברכב קירור (מעל 1000 ש״ח)

המחיר אינו כולל: 
סידור והגשה ביום האירוע

כלי הגשה (אבל המגשים שלנו מספיק יפים :) )


