תפריט קייטרינג לבר מצווה/שבת חתן:
דוכני מזון לבחירה-

עמדת מיני המבורגר
מיני המבורגר בקר ,המוגש בלחמנייה עגולה
ירקות פרוסים  -חסה ,עגבנייה וטבעות בצל טרי ומבחר רטבים.
ההמבורגר נצלה על האש בזמן האירוע ומוגש טרי ועסיסי.
על הבר נגיש רטבים :קטשופ ,חרדל ומיונז.

עמדת Hot Dog
נקניקיית בלחמנייה עם שומשום.
על הבר נגיש :כרוב כבוש ורטבים :קטשופ ,חרדל ומיונז

עמדת פלאפל
כדורי פלאפל במתכון ביתי ,מטוגן במקום ומוגש בחצאי פיתות לצד טחינה ,סלט ערבי קצוץ דק ,כרוב
כבוש
וקוביות מלפפון חמוץ.

עמדת איטלקית
טאבון פוקצ‘ה
מבחר עשיר של טעמים מהטאבון
פוקצ‘ה במבחר טעמים טבעיים עם שמן זית ,זעתר ,שומשום ,רוזמרין ,שום ,זיתים ועוד.
בנוסף נגיש לאורחים :
פוקצ‘ה פסטו בתוספת פטריות שמפניון ופלפלים.
פוקצ‘ה עגבניות בתוספת בצל מתובל ,זיתים ובזיליקום.
פוקצ‘ה אנטי פסטי – בטטה בתוספת חציל קלוי ובצל ירוק.
פוקצ‘ה שום ירוק בתוספת זיתים שחורים.

עמדת טורטיות
בר טורטיות פרונטלי ממנו נגיש טורטיה עם:
צ‘ילי קון קרנה/צמחוני.
גוואקמולי.
רוטב מקסיקני.
ירקות טריים.

עמדת פיש&צ'יפס
פיש & צ'יפס – מוגש בקונוס
פילה ברבונייה בבלילה מוגש בליווי פלח לימון ,רוטב איולי וצ'ילי מתוק

עמדת שווארמה
מוגש לצד טחינה ביתית ,עמבה,
שווארמה הודו עסיסית המסתובבת על שיפוד ונחתכת לעיני האורחים,
מוגשת עם מגוון סלטי הבית.

עמדת שניצליה
מוגש בבאגט
צ'יפס בליווי מגוון רטבים
שניצלונים מניתחי עוף.

עמדת סביח
עמדת סביח מפנקת,עם ביצה חצילים וחומוס

עמדת סושי
עמדת סושי צמחוני/דגים בהכנה פרונטלית מול הלקוחות

עמדת מוקפץ/נודלס
מגוון רחב של פסטות ומוקפצים במגוון וריאציות

סלטים לבחירה-

סלט בורגול
סלט חציל בלאדי
יקות אנטיפסטי
סלט גזר
סלט חומוס
סלט חמוצי הבית
סלט טבולה
סלט כרוב אסיאתי
סלט נבטים
סלט חסה
סלט ירקות
סלט עגבניות שרי
סלט קישואים

ועוד מגוון רחב...

תוספות לבחירה-
אורז לבן בתוספת פירות יבשים
אורז עם פיסטוק קלוי ושמיר
דואט שעועית ירוקה עם ארטישוק
דואט תפוח אדמה ובטטה
מג'דרה
שעועית ירוקה מוקפצת
תפוחי אדמה אפויים בתנור
אורז קטניות
מוקפץ אסיאתי
רביולי במגוון וריאציות

תפריט ילדים:
שניצלונים
המבורגר
צ'יפס
מוקפץ

מגוון של מנות אחרונות לבחירה:
מלבי
קראנצ' בוטנים
קראנצ' נוגט
טארט בטעמים
קרם ברולה
קראמבל אישי
טראפל שוקולד
מיני סופלה שוקולד חם
צ'ורוס ספרדי
פירות העונה
פנקייקים
ואפל בלגי על מקל
קרפ
שיערות סבתא
פופקורן

קינוחים בהגשה במזנון

