
 
 
 
 

 
 קייטרינג יהלום 

לאירוע שמח  משובח  ישראלי  גריל    תפריט 
 במיוחד 

 
 

 

 

  טוגנים פסטלים סיגרים וקובה 
  פלטת ירקות + מטבל אלף האיים   
  פריכים שניצלונים 
  קוסקוס ומרק ירקות 

 
\ 

 
 
 
 

  עם גרגירי חומוס ושמן זית חומוס הבית 
   סלט ירקות ישראלי 
   מרוקאית איכותיתמטבוחה 
   בורגול עם ירק  -טבולה 
 םסלט עגבניות ופלפלים קלויי 
 קוביות בטטה ואגוזים בטעם מתקתק 
  מבחר ירקות שורש מוחמצים  –חמוצי הבית 
  פרוסות חציל מטוגנות ותיבול שום חריף 
  קוביות חציל מטוגנות בטעם פיקנטי 
  ברוטב שום ולימון פלפלים חריפים מטוגנים 
 עגבניות פלפל חריף וירק  -  סלט ים תיכוני 
  פלפל ושמן זיתטחינה מתובלת בשום 
  גזר חי עם פלפל חריף לימון ואריסה 
   עם מיונז קטיפתיעל האש  חציל קלוי 
  מיונזעם  כרוב אדום פרוס דק  
  בטעם חמצמץ  חמוציותירק וכרוב לבן 
  כרוב לבן וירק בטעם אסייתי 
  מיונזכרוב וגזר ב  –קולסלאו  
 סלרי וחמוציות בטעם מתקתק 
  פלחי גזר ברוטב פיקנטי –גזר מרוקאי 
 סלק אדום עם פטרוזיליה לימון ושמן זית 
  בטעמים שוניםקוקטייל זיתים 
 חציל בלאדי על מצע טחינה 
  עלי חסה ושברי אגוזים בטעם מתקתק 

 

 

  קלאסי  לבןאורז 
  שמיר  עם אורז צהוב    / אדום אורז 
  אורז אשפלו עם גרגירי חומוס 
  מתובלים בתנור תפוחי אדמה סירות 
  תפוח אדמה בעשבי תיבול 
   שעועית עדינה מוקפצת 
  בטעם פיקנטיזיתים מבושלים בעגבניות 
   מרק ירקות עשיר   + מרוקאיקוסקוס 
 חם )מטוגן במקום(  ציפס 
 

 

  פרגית על האש  שיפודי נתחי 
  נקניקיות מרגז חריפות מבשר טרי 
  עם שומן כבש קבבונים מבשר עגל 
  שיפודי נתחי עוף בטעם פיקנטי 
 שיפודי חזה עוף בטעם טריאקי 
  כנפי עוף מתובלים בטעם פיקנטי 
   שיפודי כבדי עוף 
   שיפודי לבבות עוף 
   שיפודי אנטריקוט על האש 
   סטייק אנטריקוט על האש 
  צלעות כבש

 

   
 
   מרוקאי   ליבו תבעשבי  –פילה סלמון / 
 ברוטב מרוקאי  / מושט  נסיכת הנילוס 
   פילו ממולא ירקות 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

  קייטרינג לאירוע כולל הפקה 

 


