בס“ד

הקייטרינג של
בלהה
מגשי אירוח מהמטבח הביתי

מגשי אירוח לאירועים ,ימי עיון ,אירועים עיסקיים ופרטיים
מתחייבת לחומרי הגלם הטריים והאיכותיים ביותר ובהכשרים מהודרים

מיני מאפים מלוחים

מגש טורטיות ממולאות )סביח(
מגש טורטיות ממולאות בשמנת עם סלמון  30יח'
מגש מיני פחזניות במילוי שמנת עם סלמון  20יח'
מגש מיני פחזניות במילוי סלט טונה ,ביצים
מגש קטן  20יח'  /מגש גדול  40יח'
מגש לחמניות ביס במילוי סלט טונה /ביצים  10יח'
מגש לחמניות ביס במילוי שמנת וסלמון  10יח'
מגש קרואסון מלוח במילוי שמנת סלמון  10יח'
מגש קרואסון מלוח במילוי פסטו וגבינת פטה  10יח'
מגש פולנטה אישית וסלמון  10יח'
מגש מיני לחמניות כפריות במילוי תרד וגבינות  10יח'
מגש מיני פיתות במילוי סביח  10יח‘
מגש מעורב במיני מאפים מיוחדים :ברוקולי ,בצל ,פטריות
מגש קרקרים תוצרת בית )כ 1-ק"ג(
פוקאצ'ת הבית קוטר 28
קראנץ' פסטו עם גבינה בולגרית

₪120
₪150
₪120

 30יח'

₪150 / ₪80
₪60
₪80
₪75
₪65
₪65
₪90
₪70
 40יח'
₪140
₪100
₪40
₪50

מאפים
מיני קישים מבצק פריך  15יח'
קיש קוטר 24
מגש מוקפץ סיני -אטריות אורז )מתאים ל  40איש(
מגש פסטה ברוטב :רוזה ,אלפרדו ,איולי )מתאים ל  40איש(
תפו"א מוקרמים קוטר 26
)בטטה ,פטריות ,ברוקולי ועוד(

להזמנות -בלהה 054-4390230

₪105
₪80
₪150
₪150
₪65

בס“ד

סלטים
סלט
סלט
סלט
סלט
סלט
סלט
סלט
סלט

עלים ירוקים ,עגבניות שרי ,בטטה ואגוזים
כרוב לבן ,בצל ירוק ,חמוציות ושקדים
יווני בתוספת גבינה בולגרית
בורגול עם עשבי תיבול וחמוציות
קינואה ,סלק ,אגוזים וחמוציות
כרוב אדום ולבן בתוספת בוטנים קלויים
שורשים
בכוס אישי ) 10יח‘(

₪80
₪80
₪80
₪80
₪80
₪80
₪80
₪65

מגשי ירקות
פלטת ירקות בינוני  /גדול
פלטת ירקות אנטיפסטי :בטטה ,קישוא ,בצל ,סלק
מגש שיפודי קפרזה עם עגבניות שרי וגבינת מוצרלה

₪130 / ₪100
₪110
₪75

מגשי פירות העונה
מגש פירות העונה בינוני  /גדול
סלט פירות העונה בינוני  /גדול

₪230 / ₪130
₪230 / ₪130

מגשי גבינות
מגש גבינות רכות :שמנת ,לאבנה ,צפתית ,ביבי מוצרלה ,צהובה
₪180 / ₪120
מגש קטן ל  10איש  /מגש גדול ל  15איש
מגש גבינות משובחות :קממברט ,גליל עיזים ,צהובה בטעמים ,מנצ'גו
₪230 / ₪160
מגש קטן ל 10איש  /מגש גדול ל  15איש

להזמנות -בלהה 054-4390230

בס“ד

מגשי דגים
פלטת דגים מעושנים:טונה ,מקרל ,סלמון מטיאס
פלטה קטנה  500גרם  /פלטה בינונית  800גרם
פלטת סלמון מעושן  500גרם

₪290 / ₪200
₪230

מרקים
המרקים באים בתוספת של קרוטונים  /שקדי מרק
בטטה ,אפונה ,ירקות ,בצל ,עדשים

 ₪5לאדם

לחמים
זיתים ,שום ,עגבניות מיובשות ,אגוזים ,דגנים
לחמניות

 ₪25ליחידה
 ₪3ליח'

מטבלים
מומלץ להזמין את מגשי המטבלים לצד מגש קרקרים מלוחים
שמנת טבעית
שמנת שום שמיר  500גרם
שמנת זיתים  500גרם
טחינה טבעית  /ירוקה  500גרם
מטבל פלפלים  /סלק  500גרם
ממרח סלרי  500גרם
 500גרם

להזמנות -בלהה 054-4390230

₪45
₪50
₪50
₪35
₪65
₪65

בס“ד

מתוקים
פאי גבינה ריבת חלב
פאי גבינה בציפוי שוקולד קוטר 24
עוגת גבינה ושוקולד לבן בציפוי לוטוס קוטר 20
טארט שוקולד קוטר 24
פאי פקאן מיוחד קוטר 24
קראנץ שמרים שוקולד
רולדת שמרים במילוי :פרג ,אגוזים ,גבינה
פחזניות ממולאות קרם וניל  /קרם פטיסייר  10יח'
כוסות קינוח
כוסות מוזלי אישיות
מגש עוגות מעורבות  40יח'
קוטר 24

₪140
₪140
₪140
₪120
₪150
₪30
₪45
₪70
 ₪7-10ליח'
 ₪10ליח'
 ₪160ליח'

¨´ ³ £
¬ ´ £ª
המחירים הם ל ,T.A.ניתן לקבל את ההזמנה עד פתח ביתכם בתוספת תשלום.

ניתן לקבל תפריט לאירועים ,החל מ 55-ש“ח לאדם.

להזמנות -בלהה 054-4390230

