
קייטרינג אסיף
גבינה, תפו"א, בוריקיטס, פילאס פטריות, תרד, פיצה, חישוקי פלטת בורקס - 25 יח'

גבינה
₪ 76

בצק פילו ממולא פלפלים וריקוטה, קשקבל בולגרית וריקוטה, פלטת דליקטסים - 50 יח' 
בצק עלים גבינה, תפו"א ובצק פילאס פטריות

₪ 80

גבינת שמנת וגבינה צהובה, גבינה שמנת וגבינה בולגרית, טונה, פלטת כריכונים - 24 יח' 
אבוקדו, כנעני, פורטבלו (3 סוגים לבחירה)

₪ 98

110 ₪פסטו, רוטב שום, סלמון וירקותפלטת כריכוני סלמון - 24 יח'

גבינה צהובה, טונה, גבינה מלוחה, חביתה, אבוקדו, תוניסאי, פלטת כריכוני טורטיה -35 יח' 
אנטיפסטי (7 רולים, כל רול חתוך ל-5)

₪ 100

פלטת קישים - חתוך ל-32     
מיני משולשים

,2סוגים לבחירה לפלטה: פטריות, בצל, פלפלים בטטה, בולגרית 
ואגוזים, חצילים, אנטיפסטי

₪ 140

89 ₪פוקצ'ה יוונית, פיצה, חצילים, ירקות (ללא גבינות)פלטות פוקצ'ה
99 ₪גבינת צהובה עמק, קשקבל, בולגרית, מוצרלה וקישוט ירקפלטת גבינות

76 ₪רצועות גזר, מלפפון, פלפל אדום, פלפל צהוב ועגבניות שריפלטת ירקות גדולה

רצועות גזר, מלפפון, פלפל אדום, פלפל צהוב, עגבניות שרי פלטת ירקות קטנה
וקולורבי בעונה

₪ 46

108 ₪חסה, עגבניה, מלפפון, בולגרית, גזר ואגוזיםסלט אסיף
108 ₪חסה, עגבניה, מלפפון, בולגרית וזיתים שחוריםסלט יווני

108 ₪חסה, עגבניה, מלפפון, טונה וביצה קשהסלט פוסידון

חסה, עגבניה, מלפפון, גבינה בולגרית, פסטה פוזילי ואגוזים סלט קליפורניה
ברוטב הדרים

₪ 130

130 ₪גזר מגורד, חמוציות, אגוזי מלך ברוטב לימון ושמן זיתסלט גזר 
108 ₪עגבניות, בצל ירוק, פלפל מתוק\חריף, גבינה בולגרית ונענעסלט קפריסאי

107 ₪ירקות קלויים - חצילים, פלפל צהוב ואדום, קישוא, בטטה פלטת אנטיפסטי

פסטות
רביולי בטטה, רביולי גבינה, פטוצ'יני, פוזילי, פנה רטבים 

לבחירה: שמנת, שמנת פטריות, רוזה, עגבניות ושמנת פסטו, 
פרימוורה (ירקות)

₪ 180

180 ₪ברוטב שמנת וגבינה מוקרמתתפו"א מוקרם
9 ₪ג'בטה קמח מלא, ג'בטה לבנה וג'בטה דגניםלחמים

1.5 ₪ ליח'מנות אישיותחמאה, ריבה
130 ₪מבחר פירות העונה חתוכים ומסודריםפלטת פירות העונה

98 ₪שני קראנצ'ים פרוסים - שוקולד, חלווה, קינמון, קינמון אגוזיםמאפה שמרים
110 ₪גבינה , פרגמאפה שמרים פרסבורגר

76 ₪שוקולד, רוגעלך, גבינה מתוקהפלטת מיני קרואסון - 40 יח'
110 ₪מיקס עוגיות משתנהפלטת עוגיות

67 ₪במילוי קרם שמנת וניל בציפוי גאנש שוקולדפלטת פחזניות 25 יח'
110 ₪עוגות קרם\מוס מגוון חתוכים לקוביות מסודרים במנג'טיםפלטת עוגות הבית 24 יח'

שוקולד גאנש, פטיסייר פירות, ריבת חלב וקרם וניל, קפוצ'ינו, טארטלטים (קוטר 5)
וניל ושוקולד, קרמל אגוזים

9₪ ליח'

גבינה: אוכמניות, פסיפלורה, דובדבן, פירורים. קרמשניט, דואט קינוח בגביע אישי
קרם וניל ושוקולד בציפוי גנאש שוקולד

10₪ ליח'

15₪ לבקבוקתפוזים, אשכוליות, קולה, ספרייט, מים מינרלייםבקבוקי שתיה

נס קפה עלית, נענע, תיונים, קפה שחור, סוכריםעמדת קפה
8ש"ח לאדם 
(מינימום 30 

אנשים)


