אפשרות :2

אופציות לארוחה לקבוצות





ב"קפה בשדה" שדה אליהו
680660640
לקבוצות מעל  01איש

אפשרות :1










 3סלטים לבחירה מרשימת הסלטים
לבחור שתי מנות מהרשימה:
 oפסטה ברוטב שמנת ופטריות
 oפסטה ברוטב עגבניות
 oמיני קיש
 oתפו"א אפויים בתנור בשמן זית ורוזמרין
 oמג'דרה
 oנודלס עם ירקות מוקפצים
 oרביולי בטטה ברוטב שמנת
לחמניות
חמאה ,טחינה ,זיתים
ריבת הבית
מים ומיץ על השולחנות
קפה/תה
לבחור מנה אחת מהרשימה:
 oעוגיות הבית
 oסלט פירות
 oמוס

עלות ₪56 :לאדם לא כולל מע"מ








עלות ₪ 56 :לאדם לא כולל מע"מ
 תוספת מרק –  ₪ 7לאדם.
 תוספת דג –  ₪ 15למנה .סלמון –  ₪ 17למנה
המחיר לא כולל מע"מ.

אפשרות :3





 תוספת מרק –  ₪ 7לאדם.
 תוספת דג –  ₪ 15למנה .סלמון –  ₪ 17למנה
המחיר לא כולל מע"מ.

רשימת הסלטים לבחירה:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

סלט יווני
סלט ירקות עשיר
אנטיפסטי
סלט קטניות :עדשים מונבטות ,גמבה ,בצל
סגול ,עשבים ירוקים בשמן זית ולימון
סלט כרוב וחמוציות
סלט שומר עם תפוזים (בעונה)
סלט בוסתן
סלט טונה
סלט ביצים
נשנושי ירקות חתוכים
סלט ירוק

 4סלטים לבחירה מרשימת הסלטים
גבינות צפתיות
לבחור שלוש מנות מהרשימה:
 oפסטה ברוטב שמנת ופטריות
 oפסטה ברוטב עגבניות
 oמיני קיש
 oתפו"א אפויים בתנור בשמן זית ורוזמרין
 oמג'דרה
 oנודלס עם ירקות מוקפצים
 oרביולי בטטה ברוטב שמנת
מבחר לחמים
חמאה ,טחינה ,זיתים
ריבת הבית
מים ומיץ על השולחנות
קפה/תה
לבחור שתי מנות מהרשימה:
 oעוגיות הבית
 oסלט פירות
 oמוס








מרק
 4סלטים לבחירה מרשימת הסלטים
גבינות צפתיות
לבחור ארבע מנות מהרשימה:
 oפסטה ברוטב שמנת ופטריות
 oפסטה ברוטב עגבניות
 oמיני קיש
 oתפו"א אפויים בתנור בשמן זית ורוזמרין
 oמג'דרה
 oנודלס עם ירקות מוקפצים
 oלזניה
 oרביולי בטטה ברוטב שמנת
מבחר לחמים
חמאה ,טחינה ,זיתים
ריבת הבית
מים ומיץ על השולחנות
קפה/תה
עוגיות הבית ,סלט פירות ,מוס

עלות ₪ 56 :לאדם לא כולל מע"מ
 תוספת מרק –  ₪ 7לאדם.
 תוספת דג –  ₪ 15למנה .סלמון –  ₪ 17למנה
המחיר לא כולל מע"מ.

