
 

 

 

 

 איכותי!בראנץ' תפריט לאירוע     
 

  מתוך הרשימה:  2נא לבחור   ,סלטים ירוקים
 

 ורוטב איטלקי עדין  קרוטונים, נבטים, מגוון אגוזים ,מגוון חסות: על בסיס סלט השף
טריים, בויניגרט חרדלי  עליי רוקט ותרד צעירים עם פלחי  תפוזים : סלט ירוק בתפוז

 ופקאן סיני לעיטור
 קצוצים  ומתובליםופטרוזיליה, כרוב, עגבניות , מלפפונים, בצל   : סלט ירקות ערבי
 בשמן זית  ולימון

  עם הרבה לימון טרי סחוט , בזיליקום  ונענעפטרוזיליהעליי תרד, סלרי ,  :סלט בריאות
 דבש לימוני ו רצועות כרוב בתיבול  שמן שומשום, סויה : כרוב  בשומשום סלט

 הטריי פטרוזיליהרצועות כרוב בתיבול שום לימון ושמן זית עם אוריינטלי: סלט כרוב 
 קצוצה

סלרי, בזיליקום, נענע ובצל ירוק  : עליי רוקט , תרד, פטרוזיליה, שמיר,סלט עלים
 ושקדים קלויים טבוויניגרקצוצים 

 
  :2, נא לבחור סלטי בוקר

 
 תיבול קצוצים נתחי טונה עם, מלפפון חמוץ , גמבה, בצל ועשבי: סלט טונה

 עם בצל קצוץ לימון ופלפלת :סלט אבוקדו
 ביצים מגורדות עם בצל ירוק ומיונית :סלט ביצים

 סלט מלפפונים עם שמיר ביוגורט ) ציזיקי (
 מלפפון חמוץ וביצים בתיבול חרדל ומיוניתסלט תפוחי אדמה מסורתי: עם אפונה , גזר, 

 
  :2, נא לבחור סלטים מורכבים

 
 מגוון ירקות קלויים בתנור בשמן זית ושום :פלטת אנטיפסטי

 ובצל ירוק  פטרוזיליהבורגול , נענע,  :טבולה
 קינואה : עם סלק, חמוציות ועשביי תיבול

 טבוויניגרפטריות שמפיניון 
 עגבניות מיובשות וצנוברפרוסות חציל קלוי עם 

 עם פרוסות זיתים פלפלים כבושים ועשביי תיבול :חציל יווני
 עגבניות שרי עם פטרוזיליה בזיליקום קצוץ שום כבוש ופרוסות זית שחור :קוקטייל שרי
 עגבניות שרי ברוטב פסטו מעוטר בצנובר וגבינת פרמזן: שרי בפסטו

 
 :2, נא לבחור סלטי ממרח

 
 חציל קלוי על האש מתובל בלימון -חציל על האש

  חצילים שלמים קלויים ברוטב טחינה לימוני ביתי-בטחינהבלאדי חציל 
 /טחינת אגוזיםטחינה ירוקה

 בעיטור שמן זית וגרגרי חומוס  -חומוס ביתי
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 )מקבלים הכל( פלטת גבינות
 

 אפשרי לשנות/להחליף סוגי גבינות ) אמנטל/קשקבל/רוקפור/עיזים/בולגרית /מעושנת 
 

 לחמים
 

 ביתית  וטאפנדים ) עגבניות /פסטו/זיתים ( לווי חמאת שוםב לחמי איכות 
 

  מתוך הרשימה:   4, נא לבחורמנות חמות
 

 )בצל וצנובר, פטריות, ברוקולי, ירקות, אנטיפסטי..(  מן המבחר קיש 
 קישואים , בצל וכו'( בטטה , פטריות, –מגוון קישים קטנטנים ) לדוגמא 

 רביולי ) בטטה , גבינת צ'דר, תרד(
 ) פטריות( טורטליני

 ותרד  בלינצ'ס גבינה מלוחה
 מוסקה חצילים

 )גבינה, חצילים, פטריות, תרד ועוד.... (    לזניה
 פטריות שמפיניון טריות בשמנת

 וארטישוק ירושלמי מוקרמיםתפוחי אדמה 
 אוריינטליאפוי  ברוטב  דג 

 במרינדה סלמון מאודהפילה 
 /רוטב שום/רוטב לימוןברוטב שקדים מטוגן  פילה סול / לברק/ אמנון 

 שקשוקה 
 מגוון אומלטים עשויים על המזנון לבקשת האורח

 
 מתוך הרשימה  3פינוקים מתוקים: נא לבחור 

 
 טריפל פאי קטנטנים : שוקולד/תפוחי עץ /אגוזים

 בייתי עם שבבי אגוזים  בראוניז
 פאי לוז בסילאן

 תפוחי עץ שטרודל
 קרמבל תפוחי עץ/אגסים

 חתוכיםפירות פלטת 
 סלט פירות 

 מוזלי 
 שוקולד )נמס באמצע( מוגש חם  סופלה
 גבינת פירוריםעוגת 
 מלבי

 סורבה
 בלינצ'ס גבינה וצימוקים

 מגוון טרטלטים אישיים עם מגוון מילויים 
 ועוד..

 


