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תפריט קייטרינג

כשר למהדרין

Catering

Long Island
חבילה ל - 10 סועדים // 640 ₪

• 12 בייגל'ס
• פלטת ירקות / סלט עלים

• פלטת ממרחים וגבינות שמנת
• פלטת קישים / פלטת רול טורטיה

Brooklyn
חבילה ל - 20 סועדים // 1280 ₪

• 24 בייגל'ס
• 2 פלטות ירקות / 2 סלטים עלים

• פלטת סלטים
• פלטת גבינות שמנת בטעמים

• 2 פלטות קישים / 2 פלטות רול טורטיה

Manhattan
חבילה ל - 40 סועדים // 2560 ₪

• 48 בייגל'ס
• 2 פלטות ירקות / 2 סלטים עלים

•  2 פלטות אנטיפסטי
• 2 פלטות גבינות שמנת בטעמים

• 2 פלטת סלטים
• 2 פלטות קישים

• 2 פלטות רול טורטיה

PACKAGES



פלטת ירקות
מגוון ירקות טריים

חתוכים ומתבל ויניגרט
99 //

פלטת אנטיפסטי
ירקות קלויים בתחמיץ

שמן זית ושום
149 //

פלטת גבינות קשות
עמק, בולגרית, כדורי 
מוצרלה, גבינת עזים
בליווי פירות העונה

239 //

for every event

DELI
סלט ירוק // 180

חסה, עגבניות שרי, גזר, מלפפון ובצל סגול

סלט פסטה קר // 180
פוזילי 3 צבעים, זיתים, ממרח עגבניות,

עשבי תיבול, שמן זית ולימון

סלט סלוניקי // 230
גמבה, מלפפון, פלחי עגבניה, צנוניות, זיתי קלמטה, בצל 
סגול ובולגרית על מצע חסה טריה ברוטב שמן זית ולימון

סלט ניסואז // 230
חסה, פלחי עגבניות, תפו"א צלויים, שעועית ירוקה, 

מלפפון, בצל, טונה, ביצה קשה וזיתים קלמטה

קראנץ' בטטה // 230
חסה, עגבניה, מלפפון, גבינת פטה, קרוטוני

בייגל, תערובת גרעינים, אגוזים, שעועית ירוקה
וצ'יפס בטטה ברוטב סויה ושמן זית ולימון

סמוקי פורסט // 230
מבחר חסות, עגבניות שרי, גזר, פטריות

מוקפצות עם גבינת חלומי וזרעים

סביח ישראלי // 230
חסה, עגבניה, מלפפון, בצל סגול, פרוסות חציל, 

גרגירי חומוס ותפו"א חמים ברוטב עשבי תיבול, טחינה 
וביצה קשה

SALAD

שתיה קלה ליטר וחצי // 10
תפוזים / לימונדה / אשכולית אדומה 5 ליטר // 80

ערכת קפה // 99 * הפלטות מיועדות ל- 10-12 סועדים

פלטת קישים
קישים לבחירה : פטריות, 

בצל, בטטה, ברוקולי,
גבינות (20 יח')

189 // 

פלטת כריכים
חצאי בייגל במילויים

שונים (12 יח')
תוספת סלמון - 6 ליח'

179 //

פלטת פירות
מגוון פירות העונה 

חתוכים ושלמים
239 //

פלטת עוגות פאי
מגוון עוגות פאי (20 יח') 

179 //

פלטת מאפינס
מגוון מאפינס (12 יח') 

179 //

פלטת מיני מאפינס
מגוון מאפינס (20 יח') 

199 //

פלטת קוקיס
מגוון עוגיות (24 יח') 

149 //

פלטת מיקס עוגיות
מגוון עוגיות (40 יח') 

149 //

DESSERT

פלטת גבינות
רכות

9 סוגים של גבינות שמנת
299 //

פלטת סלטים
אבוקדו, ביצים, 3 סוגי 

סלט טונה, פלפלים
קלויים, גבינת שמנת, 

פסטו וזיתים מתובלים
299 //

פלטת סלמון
סלמון מעושן בליווי

בצל סגול ולימון
299 // 

פלטת רול טורטיה
טורטייה מגולגלת במבחר

טעמים: טונה / סלט 
ביצים / אבוקדו / גבינת

שמנת (24 יח') תוספת סלמון 3 ליח'
189 //

פסטה פנה
עגבניות // 180

רוזה // 190
פסטו פרמז'ן // 210

שמנת פיטריות // 210
שמנת סלמון מעושן // 250

שקשוקה פיקנטית // 180
תוספת חצילים / גבינת פטה 

גראטן תפוח אדמה ובטטה
אפויים מוקרם // 220

מיני פיצות // 149
20 יח'

HOT

בייגל  10+ 2

60₪ ב-

Bagel Deal

פלטת מעורבת
12 בייגל, סלט טונה, סלט

ביצים, אבוקדו, גבינת 
שמנת וירקות פרוסים

199 //




