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 לחם הבית |    
 לחמניות קלועות / לחמניות ביס / 

 /  לחמניות קמח מלא/   פרנות מרוקאיות
 ם/ קוקטייל לחמי פיתות / פיתות ביס

  לבחירה( 8)  סלטים טריים
 עם גרגרי חומוס  מוס הביתו ח 
 טחינה מתובלת ירוקה / לבנה 
 טבוחה מרוקאית מ 
  חציל פיקנטי מהמטבח המרוקאי 
  ז'עלוק חציל קלוי על האש פיקנטי 
  חציל קלוי על האש במיונז 
  טחינה  בלוויחציל קלוי שלם 
   פירורים פרוסות חציל מטוגנות מצופות 
  קלוייםצבעוניים פלפלים מתוקים 
  מתובליםפלפלים חריפים מטוגנים 
  חמצמץ כרוב לבן ירק וחמוציות 
   כרוב אדום פרוס דק במיונז 
  סלרי עלים וחמוציות  – סלט ירוק 
  עגבניות שרי בבזיליקום 
  ירקות שוק קלויים  – אנטי פסטי 
  סלק אדום עם לימון ושמן זית 
  ואריסה גזר חי חריף עם שום 
  קולסלאו כרוב וגזר במיונז 
  חסה וירקות עם מטבל  -כפרי 
  בורגול עם ירק  -טבולה 
 מתקתק וחמוציות סלט בטטה 
 עם שמיר  סלט תירס מקסיקני 
  מיונז ופטריות נלסון סלט תירס עם 
 עלי חסה ואגוזים מתקתק 
  סלט ירקות ישראלי עשיר 
  עגבניות חריפות  – ים תיכוני 

  לבחירה( 2)  מנת ביניים
  מעורב ירושלמי על מצע פירה 
  חציל ממולא בשר – מוסקה 
  תפו"א ממולא בשר  – מפרום 
 טחוןממולא בשר ילו פ   
  ממולא בשר בתיבול השף  קדאיף 
  בתנור ברוטבנסיכת הנילוס 
  קציצות דג ברוטב מרקש 
  מטוגן   מושט / סול דג 
 מרוקאי בתנור  מושט 
  פילה סלמון מרוקאי 
 בעשבי תיבול  פילה סלמון 

 לבחירה(  3) ספות חמותתו
  אורז לבן קלאסי 
  אורז לנטריה עם אטריות דקות 
  ירק וחמוציות עם אורז ספרדי 
  מג'דרה עם עדשים ושבבי בצל 
  אשפלו בסגנוןאורז בוכרי 
   אורז אדום עם עגבניות 
 פרוסות תפו"א בתנור  
  בתנור בטטהו תפו"א סירות דואט 
  ירקות תאילנדיים מוקפצים 
  מוקפצת עם שומשום שעועית 
 שעועית מבושלת ברוטב עגבניות 
  תבשיל ארטישוק ופטריות 
  זיתים מבושלים בסגנון מרוקאי 
 אנטי פסטי חם מגוון ירקות קלויים 
  קוסקוס מרוקאי קטיפתי 
 מרק ירקות עשיר לקוסקוס 
  סיגרים וקובהפסטלים   

 לבחירה(  3) מנה עיקרית
 סטייק פרגית על הגריל 
  בטעם חרדלרוסטביף פרוס דק 
 רוסטביף פרוס דק ברוטב סצ'ואן 
  מטוגן חזה עוף ממולא בשר 
  עוף בתנור בתיבול גריל 
 י בגריליקטורי פרגית שיפוד סינ   
 בשר ראש בתוספת גרגירי חומוס 
 קבב יווני קבב מתובל על האש 
  ברוטב עגבניותקציצות מרקש 
 ה  חזה עוף על האש במרינד 
 שניצל וינאי עם שומשום 
  פרוסות ברוטב השף צלי בקר 
  נתחי עוף מוקפצים עם ירקות 
  שניצלונים  / עוף שניצל 
   קדירה מרוקאית בשר עם חומוס 
   בשר ראש עם גרגירי חומוס 
   'ברוטב השף  5צלי כתף מס 
   אסאדו ביין מתקתק בצלי ארוך 

   צמחוני / טבעוני
 רול ירקות  /פלפל ממולא 
 עדשיםלביבות /  לביבות תפו"א

 
 
 
 
 
 
 

   קינוחים מתוקים: 
   מיקס בקלוואות 
  ( עונה בקר )ח ומלון אבטי 
   חיתוכי פירות העונה 
 בטעמים:  אישית  ת מוסעוג 

 פסיפלורה , פירות יער, נוגט, שוקולד, קפה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 מלא לאירוע מושלם שירות
 אירוע שהולם אתכם

 למנה בלבד ₪ 120 -ב

 
 עריכת השולחנות❖

  מפות ומפיות בד, כלי פורצלן / זכוכית
 הגשה מעוצבת❖

 עץ ופורצלן כליב במרכז השולחן
  שתיה קרה❖

 מים וסודה ליות,אשכוזירו, תפוזים קוקה קולה, 
 סוגי סלטים טריים 8❖

 לחם הביתלצד 
 מנת ביניים מעוצבת❖

 מוגשת אישית לכל סועד
 מנה עיקרית חגיגית❖

  סוגי תוספות חמות 3לצד 
  קינוחים מתוקים❖

  ופינת שתיה חמה
 ותפעול מלאשירות ❖

 ועייםוות מלצרים מקצהל אירוע וצמנ
 תפריט כשר למהדרין❖

 בהשגחתהקייטרינג ממטבח 
 הרב מחפוד –יורה דעה בד"צ 

 
 
 

 :תוספות
 ניתן להזמין דרכינו שולחנות וכיסאות 

 חופה מפוארת / כסא כלה מעוצב
 עיצוב שולחנות / כיסויי כיסאות

 


