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_________________ אירוע  תאריך 
___________________ המזמין  שם 
מ.ז. ________ כתובת ____________
נייד _________ טלפון __________ 

סוג אירוע ____________________
מקום האירוע __________________
שעת התחלה __________________

מס' מוזמנים: _____
________ נשים   _________ גברים 
מחיר _______________________
______________________ הערות 

פרטי 
ההזמנה

p :עריכת שולחנות
מפות ומפיות מרהיבות בצבעים שונים:
 צבע  מפה                לבן       שמנת       
 זהב        כסף      סגול       בורדו    

מוקה      כחול      אדום      שחור

 צבע  מפית             לבן       שמנת       
 זהב        כסף      סגול       בורדו      

מוקה      כחול      אדום      שחור

 כלים פורצילן מפוארים ואקסלוסיביים
סכו"ם כפול ומהודר

 2 כוסות לכל סועד
 כיסויים מפוארים לכיסאות

הגשה אישית מלאה לכל אורח )אמריקן 
סרוויס(

p :על השולחן
4 סוגי לחמניות אישיות

לחמניות קמח מלא )לחם כפרי(
רבעי פיתות

 חלת חתן בשולחן הכבוד

p :משקאות
ערכה אישית לכל סועד )בקבוקים קטנים(

שתיה מוגזת
שתיה קלה

יינות
בירות

p סלטים 
         )10 לבחירה(

חצילים מטוגנים בתחמיץ 	
חצילים במיונז 	
קולסלאו )כרוב וגזר( 	
חומוס בליווי שמן זית 	

טחינה ממרחית בשמן זית 	
תפו"א במיונז 	
מדבוחה פיקנטית 	
תערובת חמוצי הבית 	
סלט חסה כפרי + מתבל 	
כרוב סגול בשומשום בתחמיץ 	
גזר מרוקאי 	
פלטת ירקות + מתבל 	
פלפל 3 צבעים בתחמיץ 	
כרוב לבן וחמוציות 	
פלפל חריף מרוקאי 	
סלק קוביות חמוץ מתוק 	
וולדורף 	
קוביות בטטה בסירופ מיפל 	
חציל שלם חם בטחינה 	
פטריות מוקפצת בבצל 	
סלט עגבניות שרי ושמיר 	
סלט קישואים 	
חציל בטעם כבד 	
סלט טבולה 	
תירס פטריות וגמבה 	
סלט פסטה 	
פטה זיתים 	

p  מנות ראשונות  
)2לבחירה(

כבדי עוף כיס תאילנדי 	
 כבד עוף על מצע פירה בטטה 	

ונגיעות בצל מוקפץ
רול פילו במילוי בשר + רוטב סילאן 	
מעורב ירושלמי על רשת 	
נתחי חזה עוף על מצע פירה 	
דג פורל שלם 	
דג דניס שלם 	
נסיכה מזרחי אפוי 	
דג פילה סול ממולא בפטה דג 	

p  מרקים 
        )2 לבחירה(

מרק דלעת 	
מרק בצל 	
מרק עוף זך + קניידאלך 	

מרק שעועית 	
מרק ירקות עשיר 	

p  :מנות עיקריות  
)2 לבחירה(

דואט פרגית וצלי בקר משובח 	
פרגית ממולאת 	
צלי בקר ברוטב יין ופטריות 	
רבע עוף עם שיפוד חזה קבב 	
עוף באננס ושזיפים 	
סטייק פרגית על האש 	
עוף ממולא באורז ושקדים 	

p )תוספות )3 לבחירה
אורז לבן מקושט 	
סטייק תפו"א ובטטה 	
שיפודי ירקות קלויים 	
קישוא ממולא 	
כרוב ממולא 	
אנטי פסטי 	
ירק סיני )ירקות מוקפצים( 	
זיתים מרוקאי 	
 פשטידת ירקות /פטריות )אישי) 	

p  :מנות אחרונות 
        )1 לבחירה(

דו קולד- מוס וניל וגנאש שוקולד בלגי 	
אנאיס פירות יער- עוגת שוקולד  	

ומוס פירות יער
טרמיסו- עוגת שוקולד וניל  	

ופירורי קקאו
כדור אש- עוגת שוקולד עשירה 	
סופלה שוקולד חם 	
פאי פירות יער 	
פאי פינה קולדה 	
קרם שניט 	


