קייטרינג יהלום

קייטרינ בשירות אישי:

תפריט משלוחים

058-3226-103
סלטים טריים ( 6לבחירה)


























חומוס הבית עם גרגירי חומוס ושמן זית
סלט ירקות ישראלי
מטבוחה מרוקאית איכותית
טבולה  -בורגול עם ירק

סלט עגבניות ופלפלים קלויים
קוביות בטטה ואגוזים בטעם מתקתק

חמוצי הבית – מבחר ירקות שורש מוחמצים
פרוסות חציל מטוגנות ותיבול שום חריף
קוביות חציל מטוגנות בטעם פיקנטי
פלפלים חריפים מטוגנים ברוטב שום ולימון
סלט ים תיכוני  -עגבניות פלפל חריף וירק
טחינה מתובלת בשום פלפל ושמן זית
גזר חי עם פלפל חריף לימון ואריסה
חציל קלוי על האש עם מיונז קטיפתי
כרוב אדום פרוס דק עם מיונז
כרוב לבן ירק וחמוציות בטעם חמצמץ
כרוב לבן וירק בטעם אסייתי
קולסלאו – כרוב וגזר במיונז
סלרי וחמוציות בטעם מתקתק
גזר מרוקאי – פלחי גזר ברוטב פיקנטי
סלק אדום עם פטרוזיליה לימון ושמן זית
קוקטייל זיתים בטעמים שונים
פלטת ירקות  -פלפלים גזר ותירס ואלף האיים
חציל בלאדי על מצע טחינה
עלי חסה ושברי אגוזים בטעם מתקתק

תוספות חמות ( 3לבחירה)




אורז לבן קלאסי
אורז אדום  /אורז צהוב עם שמיר
אורז אשפלו עם גרגירי חומוס

הצטרפו למאות לקוחות מרוצים ,ותיהנו מאוכל משובח!











סירות תפוחי אדמה מתובלים בתנור
תפוח אדמה בעשבי תיבול
פירה תפוח אדמה
אפונה ברוטב עשיר
שעועית עדינה מוקפצת
שעועית ברוטב עגבניות עשיר
ירקות מוקפצים בסגנון תאילנדי
זיתים מבושלים בסגנון מרוקאי
קוסקוס מרוקאי
מרק ירקות עשיר לקוסקוס

מנה עיקרית ( 3לבחירה)












שניצל
סטייק פרגית בגריל
כרעיים עוף בסגנון אסייתי
כרעיים עוף בגריל בטעם פיקנטי
מנות צלי בקר מבושל ביין
מנות צלי בקר ברוטב פטריות
מנות צלי בקר בטעם מתקתק עשיר
קציצות מבשר עגל בטעם פיקנטי
נתחי עוף מוקפצים עם ירק בטעם אסייתי
אסאדו מובחר בגריל ארוך
פלפל ממולא אורז וירקות






מעורב ירושלמי על מצע פירה
טורטייה –במילוי נתחי עוף מקסיקני  /בקר
מפרום  -תפו"א ממולא בבשר ברוטב עגבניות
מוסקה – חציל ממולא בעגל ברוטב עגבניות

 קייטרינג לאירוע במשלוח 

תפריט בסיסי 39 -
 2 +סו י סלטים
 2 +תוספות חמות
 +מנה עיקרית

תפריט קלאסי 49 -







דג טונה – ברוטב בסגנון מרוקאי
נסיכת הנילוס – ברוטב בסגנון מרוקאי
פילה מושט  -ברוטב בסגנון מרוקאי
פילה סלמון – בעשבי תיבול
פילה סלמון – ברוטב בסגנון מרוקאי

למנה

 6 +סו י סלטים
 3 +סו י תוספות
 +מנה עיקרית
 +לחמניות אישיות

תוספות וש רו ים:
•
•
•
•

מנות ראשונות ( 2לבחירה)

למנה

•

למנה

מנה ראשונה – 20
כלים ח פעמיים  3 -למנה
קוקה קולה /ספרינ  /פרי ת – 10
מים  /סו ה – 5

שירות משלוחים בצפו 10 -

בלב

הנחיות לה מנה:
•

•

ה מנה מראש – לפחות  24שעות.
אפשר לפצל מנות ראשונות ועיקריות לכמה
סו ים – מינימום  10מנות מכל סו .

