קייטרינג  --פשוט לבוא ולהנות
עוף

המחירים הרשומים הינם ל  1קילו
סלטים ₪ 47-

עוף בקולה  /עוף רימונים סלק
ירכיים עוף קייג'ין
שניצל הבית שלנו  /שניצלונים
נודלס עוף

68
68
68
68

חציל מיונז  /טחינה  /רומני
בורגול
פלפל קלוי
כרוב בתחמיץ

חזה עוף על הגריל
תבשיל עוף (הודי ,אסיאתי)

68
88

חמין
קציצות בקר עגבניות
קציצות בקר אפונה ושומר
צלי בקר ברוטב פיטריות  /פלפלת
לשון בקר ברוטב פלפלת  /ירקות שורש

59
68
68
98
98

עשבי תיבול עם פיצוחים
סלט עגבניות חריף
גזר אסיאתי
סלט ביצים במיונז
סלט קולסלאו
מטבוחה
פלפל חריף מטוגן
סלט תפו"א רוסי
אבוקדו

תבשיל בקר ערמונים
סצ'ואן חריף
בשר ראש ברוטב פיקנטי
נתח אסאדו מושחם ברוטב ברביקיו
סינטה
חזה מולרד

98

סלק מזרחי
עלי גפן ממולא בעבודת יד
כרובית מטוגנת

בשר

98
105
120
120
180

מיוחדים ₪ 55 -
סחוג ירוק  /סחוג אדום
כבד קצוץ  /ריבת בצל

אורז ₪ 30 -
אורז לבן  /אורז איטריות
אורז פיצוחים
חיטה
בורגול

קוסקוס
קוסקוס
מרק קוסקוס

תפו"א ובטטה
₪ 33

ועוד מבחר סלטים
עצום
הפינה הטבעונית  /צמחונית

דגים

פלפל ממולא צמחוני

סול מטוגן  /מרלוזה מטוגנת

 68המבורגר פטריות  /עדשים  /סלק
 / 68ברוקולי  /כרובית  /זוקיני  /סויה

קציצות דגים ברוטב מזרחי

58
58

דג נסיכה ברוטב מזרחי

92

נודלס צמחוני

48

פילה טונה ברוטב מזרחי

92

פילה סלמון חרדל-מיונז  /סומסום מתוק
 /עשבי תיבול

סירות ממולאות (חציל  /קישוא /
בטטה)

58

110

פילה אמנון ברוטב מזרחי

110

ממולא בשרי

הום פרייז קייג'ין
פריזיאן
בטטה צלוייה
הום פרייז צ'ילי
פאייה
פאייה עוף

58

פאייה ברבוניה

58

ירק חם ₪ 35 -
שעועית ירוקה מוקפצת
פטריות וארטישוק

ארטישוק  /תפו"א  /חציל
תפוח אדמה ממולא (מפרום)

68
68

כשר בהשגחת רבנות אילת  -משגיח
צמוד וקבוע במטבח

חציל ממולא (מוסקה)
וריניקי תפו"א  /בשר

68
68

בנוסף לכל הרשום עוד
מבחר גדול מאוד של
מנות מתחלפות מכל
המחלקות

וריניקי תפו"א  /בשר

68

מטוגנים
פסטל תפו"א  /סיגר תפו"א /
קובה בשר  /סיגר בשר  /קנישס
עדשים  /קנישס בשר  /משה
בתיבה

33
28

48

זיתים מרוקאים
אפונה ושומר
פול
במיה
ראגו עדשים
ירק מהדרין מאודה
ברוקולי  /כרובית
פטריות

55
55

שעות פעילות הקייטרינג 08:00-14:00
הזמנות למשלוח  -עד חמישי ב  16:00טלפון להזמנות 0545875049 --

