
 

 

 

 מגשי אירוח -תפריט קייטרינג

 שם המוצר

 
 מחיר יחידות' מס תאור המוצר

 
:קישים ,כריכים, מאפים  

 
    

 ₪  46 יחידות 8 גרנולה ופירות, גביעים אישיים של יוגורט מוזלי

 ממרחים
ממרח , ממרח זיתים, טחינה ,ריבה, חמאה: סוגי ממרחים 4

 פסטו, עגבניות
 ₪  88 יחידות 4

 מיני כריך
סלט : במגוון טעמיםכריכים בלחם מחמצת   / כריך בלחמניית ביס 

 חביתה, גבינה צפתית וירקות קלויים, גבינה צהובה, טונה
 ₪  218 יחידות 21

 ₪  218 יחידות 21 סלט טונה/ שמנת ו סלמון: חצאי טורטיות במילוי טורטיות

 ₪  218 יחידות 21 גבינה צהובה/ סלמון ושמנת : קרואסון במילוי כריכי קרואסון
 

 מאפי שמרים
 ₪  48 יחידות 21 פיצה/ פסטו וגבינה : שבלולי בצק חמאה במילוי

 בורקיטס סביח
מלפפון , ביצה קשה, חציל: מאפה בצק עלים עם גבינה במילוי סביח

 חמוץ
 ₪  288 יחידות 21

 ₪  21 יחידות 21 מאפי פיצות אישיות פיצהמיני 

 ₪  48 יחידות 21 .ברוקולי, פטריות, ירקות וגבינה, בטטה: במגוון טעמיםקישים אישיים  מיני קיש

 ₪  08 סועדים 24-28 קיש בתבנית עגולה קיש גדול

 קיש קטן
 קיש בתבנית מלבנית

 
 ₪  41 סועדים 8-28

 

 
 :דגים, גבינות, אנטיפסטי, ירקות, סלטים

 
    

 סלטים
 

תערובת , עגבניות שרי, בצל סגול, פלפלים, גזר, חסה :סלט חסה עשיר

 אגוזים ברוטב ויניגרט
 ₪  86 סועדים 28

 
תערובת אגוזים וקוביות , פירות העונה, חסה: סלט חסה ופירות העונה

 .גבינה ברוטב ויניגרט
 ₪  86 סועדים 28

 
 ₪  86 סועדים 28 .קלויים ברוטב מתקתקשקדים , חמוציות, כרוב: סלט כרוב

 
 ₪  86 סועדים 28 סלט יווני

 
 ₪    84 סועדים 28 ירקות חיים, עשבי תיבול, עדשים, בורגול: סלט קטניות

 
 ₪  04 סועדים 28 מיונז, מלפפון חמוץ, גמבה, טונה: סלט טונה

 
פסטו , זיתים, עגבניות שרי, עגבניות מיובשות, פסטה: סלט פסטה

 .וקוביות גבינה
 ₪  84 סועדים 28

 
 שעועית ירוקה / כרובית/ ברוקולי: סלט מוקפץ

 
 ₪  84 סועדים 28

    מיני סלטים       

 סלטים בגביעים אישיים
בחומץ בלסמי , גבינת רוקפור, נענע, אגוזים קצוצים, סלק חי: סלט סלק

 סילאן ורימונים
 ₪  04 יחידות 21

 
 ₪  04 יחידות 21 בטטה ברוטב שומשום מתקתק, פטרוזיליה ,עדשים שחורות: סלט עדשים

 מגש ירקות טריים חתוכים פלטת ירקות
 סועדים 28/18

 
28  ₪ /288  ₪ 

 מגש ירקות קלויים פלטת אנטיפסטי
 סועדים 28/18

 
08  ₪ /218  ₪ 

 



 

 

 
 

 מגש גבינות המשק

 
 
 

 ,גבינות שמנת, צפתיות, לאבנה: מבחר גבינות רכות וגבינות המשק
 .גבינה צהובה

 ₪  288 סועדים 28

 
מגש גבינות בוטיק 

 משק ברקנית*

 
, סנט מור: גבינות עיזים בשלות וקשות -מבחר גבינות מובחרות

 בשילוב פירות העונהגו 'מנצ, תום, רוקפור, קממבר
 ₪  228 סועדים 28

 פלטת דגים מעושנים

 
, סלמון מעושן, טונה מעושנת: מגש עם מבחר דגים מעושנים וכבושים

 צנצנת זיתים, הרינג כבוש, מטיאס, מקרל מעושן
 

  ₪ 268 סועדים 28

 
 :עיקריות

 
    

 פסטה

 
 

שמנת / סלסה רוזה/ עגבניות ובזיליקום: ברטביםמסולסלת / פסטה פנה
 פסטו ושמן זית/ פטריות

 

 ₪  228 סועדים 28

 נודלס
 אטריות נודלס מוקפצות עם ירקות

 
 ₪  228 סועדים 28

 ₪  218 סועדים 28 א אפויים בתנור בשמן זית ורוזמרין"תפו א אפויים"תפו

 א מוקרמים"תפו
 

 א אפויים בתנור מוקרמים עם שמנת וגבינה"תפו
 

 ₪  268 סועדים 28

 
 :עוגות וקינוחים

 
    

 ₪  248/ ₪  288 סועדים 28/18 מגש עם מבחר פירות העונה מגש פירות

 ₪  48 יחידות 21 קרם שקדים, לימון, פקאן, שוקולד: במבחר טעמיםמיני פאי  מיני פאי

 פאי גדול
, קרם שקדים עם פירות יער, פקאן: במבחר טעמיםפאי בתבנית עגולה 

 שוקולד חמאת בוטנים, לימון, שוקולד
 ₪  08 סועדים 24-28

 ₪  41 סועדים 8-28 פאי בתבנית מלבנית פאי קטן

 ₪  86 יחידות 21 מוס לימון/ מוס שוקולד גביעים אישיים של  גביעי מוס

 ₪  04 יחידות 21 גביעים אישיים של עוגת גבינה פירורים גביעי גבינה פירורים
 ₪  48 עוגיות 08 מבחר עוגיות הבית מגש עוגיות

 

 

 רב קיבוץ שדה אליהו, כשר בהשגחת הרב אחיה אמיתי

 מ"המחירים כוללים מע

 

 :טלפון להזמנות

 40-6496906 :משרד

 450-5604995 :תמר שורק

 

 


