
כל שישי וערבי חג 9:00-14:00
קיבוץ אילות - בכניסה לאילת

תפריט
קייטרינג אוכל מוכן

לקחת הביתה
חגיגה של ריחות וטעמים

החל מ-47 ₪ לקילוסלטים
● טבעות חציל / פרחי כרובית

מטוגנים בתחמיץ ביתי  

● סלט חציל רומני / במיונז / בטחינה

● חציל בלאדי על האש עם טחינה 

● סלט כרוב ועוף בסגנון אסיאתי 

● עשבי תיבול עם פיצוחים 

● טאבולה עם גרגירי רימון   

● פיטריות טריות בתחמיץ בלסמי 

● סלט וולדורף 

● גזר מרוקאי 

● גזר בתיבול אסיאתי 

● סלט גזר מגורד עם כוסברה ולימון 

● עגבניות שרי עם פטריות טריות ופסטו

● שומר ופלפלים בתחמיץ

● סלט תירס במיונז 

● סלט ביצים במיונז 

● כרוב אדום במיונז

● סלט קולסלאו

● מטבוחה ביתית חריפה

● פלפל חריף מטוגן 

● עגבניות שרי עם פלפל חריף 

● סלט אבוקדו 

● סלט סלק בתיבול מזרחי  

● עלי גפן ממולאים – עבודת יד 

● סלט אטריות שעועית אסיאתי

● סחוג אדום/ ירוק ביתי 

● כבד קצוץ ביתי 

● טחינה ביתית

● חמוצי הבית

● חזרת/חרוסת 

ועוד...

רולים שלמים של סושי
)עם דג טרי / צמחוני(

רק לחתוך ולהגיש

₪ לרול 18



כל שישי וערבי חג 9:00-14:00
קיבוץ אילות - בכניסה לאילת

תפריט
קייטרינג אוכל מוכן

לקחת הביתה
חגיגה של ריחות וטעמים

שווארמה
עוף

₪ לקילו 80

עמדת מעושנים

₪ לקילו 30 החל מ-

דג פורל, טונה, בטן סלמון, חזה הודו,
לשון בקר, סינטה ועוד

מנות דגים
החל מ-65 ₪ לקילו

● קציצות דגים ברוטב מזרחי 

● פילה סול / מרלוזה מטוגן 

● גפילטע פיש

● דג נסיכה / דג טונה
ברוטב מזרחי  

● פילה סלמון ברוטב פסטו 
ביתי / רוטב חרדל וג'ינג'ר /  

רוטב חרדל ומיונז  

● פילה אמנון ברוטב מזרחי /
רוטב עשבי תיבול   

● לברק ברוטב צ'ימצ'ורי ביתי

ועוד...

מנות עוף
החל מ-64 ₪ לקילו

● כנפי עוף ברוטב צ'ילי מתוק 

● ירכי עוף בשום ודבש / ברביקיו 

● שוקי עוף ברוטב זיתים מרוקאים / אפונה 
ושומר / טריאקי  

● קציצות עוף ברוטב אדום/ אפונה ושומר 

● שניצל עוף פריזאי עסיסי / שניצלוני עוף לילדים 

● חזה עוף צרוב על הגריל 

● נתחי עוף מוקפצים עם ירקות

● נתחי פרגית צלויים ברוטב טריאקי / שום ודבש 

● ירכי עוף ממולאים בריזוטו, בשר ופירות יבשים

● שוקי אווז ברוטב תפוזים ורוזמרין  

ועוד...



כל שישי וערבי חג 9:00-14:00
קיבוץ אילות - בכניסה לאילת

תפריט
קייטרינג אוכל מוכן

לקחת הביתה
חגיגה של ריחות וטעמים

מנות בשר
החל מ-30 ₪ לקילוהחל מ-55 ₪ לקילו

● חמין ביתי

● קובה סלק / קובה דלעת 

● מוסקה 

● מפרום

● ממולאים- כרוב / קישוא / ארטישוק

● שטרודל בשר

● קציצות בקר ברוטב אדום / אפונה ושומר

● נתחי בקר מוקפצים עם ירקות ברוטב סצ'ואן 

● בשר ראש וגרגירי חומוס ברוטב פיקנטי 

● צלי בקר ברוטב פטריות / פלפלת

● אצבעות אנטריקוט ברוטב אריסה 

● נתח אסאדו מושחם ברוטב ברביקיו 

● סינטה עגל צלויה בחרדל ועשבי תיבול 

● קוסקוס לבן / קוסקוס צהוב 

● מרק ירקות לקוסקוס

● אורז לבן / אורז אושפלאו / אורז עשבי 
תיבול / אורז פיצוחים / אורז אטריות   

● חיטה

● תפו"א אפוי בעשבי תיבול 

● הום פרייז ברוטב צ'ילי מתוק

● בטטה מקורמלת עם סילאן וטימין

● דואט תפו"א ובטטה

● קוביות תפו"א עגבניות וכוסברה

● פשטידת ירקות / פטריות 

● ירקות מוקפצים בסגנון תאילנדי 

● זיתים מבושלים ברוטב מרוקאי 

● תבשיל אפונה ושומר 

● תבשיל פטריות ותחתיות ארטישוק 

● שעועית ירוקה מוקפצת עם שום 

● לביבות ירק מטוגנות

ממולאים צמחוני
עלי גפן ברוטב לימונים /

פלפל / סלק / קישוא
55 ₪

לקילו



כל שישי וערבי חג 9:00-14:00
קיבוץ אילות - בכניסה לאילת

תפריט
קייטרינג אוכל מוכן

לקחת הביתה
חגיגה של ריחות וטעמים

קינוחים
קינוחי ביס אישיים

7 ₪ ליחידה

סלט פירות בצנצנת זכוכית
₪ 35

שטרודל תפוח עץ
)מומלץ להגיש חם עם גלידת וניל(

38 ₪ לקילו

עוגת הבית
20 ₪ ליחידה

עוגיות מזרחיות
74 ₪ לקילו

עמדת לחמים ומאפים

תמרי מג'הול ממטעי התמרים
של קיבוץ אילות 

יינות מיוחדים

ירקות אנטיפסטי 
פטריות / פלפלים / בטטה / דלעת / גזר

חצילים / סלק / עגבניה / בצל / שום

מאכלים מהמטבח המזרח 
אירופאי:

סלט שובה, קנישס, ורניקי, רגל
קרושה, סלט תפו"א ונקניק ועוד...

לקילו
47 ₪ מ-

מרקים משתנים
לקילו
20 ₪ מ-

עמדת מטוגנים:
סיגרים, פסטלים, צ'יפס שום,

לקילואגרול, קובה מטוגנת ועוד
45 ₪ מ-

*המנות בתפריט עשויות להשתנות משבוע לשבוע  |  המסעדה כשרה בהשגחת הרבנות אילת – ירק גוש קטיף - עוף 
מהדרין  |  משגיח כשרות צמוד במקום  |  יש לאחסן את כל המאכלים במקרר על מנת לשמור על טריותם.

08-6358789  //  פייסבוק: כפות תמרים
foodmgr@keilot.co.il  // www.capottmarim.co.il

לקילו
47 ₪ מ-


