בס“ד

סלטים
 6לבחירה

תוספות
 3לבחירה

דגים
 1לבחירה

☐ גזר מרוקאי
☐ גזר מגורד פיקנטי
☐ תורשי  -חמוצי הבית
☐ חציל רומני
☐ חציל טבעי
☐ חציל במיונז
☐ חציל בטחינה
☐ חציל איטלקי

☐ סלק מרוקאי
☐ מטבוחה
☐ סלסה
☐ סלט תורכי
☐ פלפל חריף מטוגן
☐ חומוס משולשת
☐ טחינה  /טחינה ירוקה

☐ כרוב לבן  /קולסלואו
☐ כרוב סיני  /כרוב אדום בתחמיץ
☐ מקסיקני  /מקסיקני במיונז
☐ סלט עגבניות
☐ סלט טאבולה
☐ סלט מלפפון שמיר ובצל
☐ שומר )בעונה(
☐ שומר בשמיר וגזר בלימון )בעונה(

תפו“א

אורז

ירקניות

☐ בטטה בשמן זית ותבלינים
☐ תפודים בתיבול מזרחי
☐ פום אנה
☐ תפו“א בקייג‘ון
☐ הום פרייז

דגים

☐ אורז לבן פרסי
☐ אורז לבן עם
שקדים וצימוקים
☐ אורז שמיר
☐ אורז אדום
☐ אורז צהוב עם תירס
☐ מג‘דרה
☐ שיראז  -אורז פרסי
☐ אושפלו  -ללא בשר
☐ קוסקוס

עיקריות

☐ פילה מושט מטוגן
☐ פילה מושט ברוטב
☐ פילה מושט אפוי
 2לבחירה
☐ דג סול מטוגן
☐ קציצות דגים  2 -יח‘ למנה
☐ נסיכה ברוטב פיקנטי
☐ סלמון אפוי  -תוספת  10ש“ח למנה
☐ סלמון ברוטב  -תוספת  10ש“ח למנה

☐ אנטיפסטי
☐ ירקות לקוסקוס
☐ שעועית צהובה ברוטב
☐ שעועית ירוקה ברוטב
☐ שעועית מוקפצת בסויה ,שמן זית ויין
☐ אפונה וגזר ברוטב
☐ גזר ננסי וצימוקים )צ‘מעס(
☐ חומוס גרגירים ברוטב
☐ זיתים מרוקאים
☐ קווץ‘ חציל

עיקריות

☐ מפרום תפו“א  /מוסקה חציל  2 -יח‘  280 -גרם ליחידה
☐ קציצות בקר  /עוף ברוטב  4 -יח’  160 -גר‘ ליחידה
☐ צלי בקר ברוטב מזרחי )תוספת  10ש“ח למנה(  130 -גר‘
☐ צלי בקר ברוטב פטריות ויין )תוספת  10למנה ש“ח(
☐ שניצל עוף  150 -גר‘
☐ כרעיים עוף גריל  /דבש וסילאן/שום ולימון  250-300 -גר‘
☐ חזה עוף גריל  /רוטב מזרחי )עגבניות בצל וסלרי(  150 -גר‘
☐ סטייק פרגית )תוספת  10ש“ח למנה(  150 -גר‘

לחמניות מזונות/רגילות
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בס“ד

......................................................................................................................................................................................................
סוג האירוע:
תאריך האירוע:
......................................................................................................................................................................................................
שם המזמין:
......................................................................................................................................................................................................
כתובת:
טלפון:
......................................................................................................................................................................................................
חם  /קר
הגשה  -נא לסמן בעיגול:
מספר מנות:
......................................................................................................................................................................................................
משלוח  /איסוף עצמי:
תשלום במזומן  /אשראי
......................................................................................................................................................................................................
יתרה לתשלום:
שולם ע“ח:
......................................................................................................................................................................................................
תוספות:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
* שינויים ותוספות ניתנים עד  48שעות לפני תאריך האירוע
* ביטול הזמנה עד  48שעות לפני תאריך האירוע תחוייב ב  15%דמי ביטול
* ביטול הזמנה לאחר  48שעות מתאריך האירוע תחוייב ב  50%דמי ביטול
* התשלום עבור המשלוח מתבצע מול השליח בלבד.
* ט.ל.ח

חתימת בעל האירוע

חתימת מנהל האירוע
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