
 

 

  

  

 חלביעמדות מזון 

 

  דוכןFinger Food - מסודרות על  ברוסקטות

מגש עם מגוון תוספות וממרחים. רול חלבי 

במילויים שונים: עגבניות מיובשות, פסטו, מגוון סוגי 

גבינות וטפנד זיתים. אנטיפסטי, פלטת ירקות עם 

 תוספות שונות.

  טבון אש איטלקי של  -דוכן פיצות ופוקאצ'ות

פיצות ופוקאצ'ות המוכנות במקום במגוון 

ירקות חתוכים וכרוב לצד תוספות טעימות 

 כבוש.

  כריכי פריקסה  -חלביים דוכן כריכי גמבו| 

מגוון ענק של סלמון מעושן.  |שמנת  | סביח

 .למנות אישיות יםהחתוכות/בגטים סוגי ג'פט

  מגוון הכולל עשיר בר בריאות -דוכן מוזלי 

 להכנת טרופיים ופירות יוגורט, גרנולות סוגי

אישיות  בכוסות מוגש, וטעים עשיר מוזלי

 ובתוספת סילאן וטחינה גולמית.

 

 צמחוני

  המאפה הדרום אמריקאי  -דוכן אמפנדס

עם  , מוגשהכי מפורסם עם תוספות טעימות

מטבלים: טחינה, סלסה ושעועית עם צ'ילי 

 ירקות חתוכים ובתוספת מקסיקני

  םסוגי מרקים מפנקי שני -דוכן מרקים ,

: מרק כתום, מרק עגבניות או מרק לבחירה

 בצל.

קרוטונים או  המרקים מוגשים בתוספת 

מוגש בכלים חד פעמיים מותאמים שקדי מרק. 

 לחום.

  חומוס במגוון שילובים:  -דוכן ניגובים ישראלי

טחינה, זעתר, גרגירים, שמן זית, מסבחה 

 ועוד... וכמובן, פיתות חמות.

  עמדת קוסקוס עם מרק  -דוכן מרוקאי

 חריף. וסלט גזר קרלאסיירקות 

 פיתה אישית עם ביצה קשה,  -כן סביח דו

ם, בתוספת סלט ירוק חצילים, טחינה וחמוצי

 טרי.

  תבשיל קדרה חמים  -דוכן קדירות ופוייקה

וטעים מאורז מלא וירקות שורש, היישר 

 מהמדורה והטאבון.

  מבחר עם מוקפץ נודלס -דוכן מוקפץ 

 צמחוני() אסייתי ברוטב ירקות

 הודי עשיר מעדשים  דאל -דוכן הודי אפגאני

כתומות בתיבול הודי מסורתי, בתוספת 

 אפגאנית של גזר מטוגן עם סילאן.

 שקשוקה חמה   -דוכן שקשוקה ישראלית

מביצה המבושלת על אש  המוכנה במקום,

לצד  קטנה עם עגבניות, בצל ופלפלים

 לחמים וסלט ירקות.

 

 פרווה -עמדות בר מתוק

 

  במקום הרוטב פיצה יש  -קרנבל מתוק

 שוקולד, במקום הגבינה יש תוספות )חלווה,

מקופלת ועוד...(, ברול המשוגע יש  קליק,

מילוי שוקולד ומגוון עשיר של תוספות 

המוגשות בצורת סושי. בואו ליהנות מחוויה 

 מתוקה במיוחד, פשוט ללקק את

 האצבעות!!!

  שולחן ערוך וצבעוני המלא  -בר מתוקים

בשיפודי ממתקים ססגוניים הכוללים 

ממתקי גומי, ליקריצים ועוד ממתקים 

טעימים וצבעוניים הנעימים לעין. מכונת 

סוכר המוציאה צמר גפן מתוק ופונדו 

מזרקת שוקולד מרשימה  -שוקולד 

 לטבילת מרשמלו ופירות טריים.

 מגוון רחב של  -סיתעמדת קינוחים קלא

עוגות ועוגיות, שלושה סוגי בקלאווה, פלטת 

פירות טריים ועוד פינוקים מתוקים לאורך 

 כל האירוע.

 

 

 עמדות בר שתיה 

  2כוללת:  -עמדת שתיה חמה מהודרת 

חליטות  |קפה שחור  |סוגים של נס קפה 

 מבחר עוגות ועוגיות. |תה 

 

  שונים  קוקטיילים סוגי שלושה–עמדת קוקטיילים

 .ליקר ערק או, מוודקה

  בר שילווה את האירוע  -בר שייקים

מתחילתו ועד סופו! שייקים מפירות העונה 

מוכנים במקום ע"פ בקשת האורחים, עם 

 או בלי אלכוהול. 

  בר אקטיבי מהודר עם  -בר אקטיבי מלא

מגוון סוגי אלכוהול: וודקות, ערק, וויסקי, 

(, יינות ליקרים, בירות )גולדסטאר וטובורג

מובחרים )אדומים, לבנים ומבעבעים 

תוצרת הארץ(. בר מיצים טבעיים ושיקיים 

מפירות העונה עם או בלי אלכוהול, מוכנים 

 במקום ע"פ בקשת האורחים.

ברמנים מנוסים שיכניסו טעם ואין  2וכמובן 

 סוף שמחה לאירוע!

 מ"מע+ לאדם ₪ 30 מחיר:

 

הדוכנים כוללים שתיה קלה : 

 נדה ותפוזיםמים, לימו

 

 4  :מ"מע+  לאדם ₪ 95עמדות 

 6  :מ"מע+  לאדם ₪ 120עמדות 

 8  :מ"מע+  לאדם ₪ 140עמדות 

 



 

 

 

 

 

 

  

 בשריעמדות מזון 

טורטיות ממולאות מגוון תוספות בסגנון  -דוכן מקסיקני 

מקסיקני: בשר טחון, גוואקמולי ושעועית לצד סלט סלסה 

 עגבניות חריף אש...

עם בשר טחון  טאבון אש במגוון פוקאצ'ות -לחמה בעג'ין 

המוכנות במקום בתוספת מטבלים שונים: זיתים, בצל, 

 עגבניות וירקות חתוכים, עם סלט אנטיפסטי מהטאבון.

סוגי נקניקיות, מרגז וצ'וריסוס,  Hot Dog - 2דוכן 

 בלחמניות טריות ובתוספת קטשופ, חרדל ומיונז.

שיפודי פרגית והודו, לצד כרוב  -דוכן שיפודי פרגית והודו 

 ייתי עם חמוציות.אס

המבורגרים איכותיים בלחמנייה עגולה ורכה  -דוכן בורגר 

 ובתוספות ירקות חתוכים, חמוצים ורטבים שונים. 

מיני קבבונים בחצי פיתה, טחינה, חמוצים  -דוכן קבבונים 

 וסלט ערבי קצוץ.

מעורב ירושלמי ישר מהפלנצ'ה  -דוכן מעורב ירושלמי 

 שורשים חמוץ.מוגש בפיתה עם טחינה וסלט 

 |סביח  |כריכי פריקסה  -דוכן כריכי גמבו בשריים 

חזה עוף. מגוון ענק של סוגי ג'פטות/בגטים  |רוסטביף 

 החתוכים למנות אישיות.

שווארמה הודו ופרגית עשויים על האש  -דוכן שווארמה 

 בתוספת סלט ערבי קצוץ, מטבוחה, חומוס וטחינה.

אי הכי מפורסם המאפה הדרום אמריק -דוכן אמפנדס 

עם תוספות טעימות, מוגש עם מטבלים: טחינה, סלסה 

 ושעועית עם צ'ילי מקסיקני ובתוספת ירקות חתוכים

שני סוגי  מרקים מפנקים, לבחירה: מרק  -דוכן מרקים 

המרקים מוגשים  כתום, מרק עגבניות או מרק בצל.

מוגש בכלים חד פעמיים קרוטונים או שקדי מרק.   בתוספת

 ם לחום.מותאמי

חומוס במגוון שילובים: טחינה,  -דוכן ניגובים ישראלי 

זעתר, גרגירים, שמן זית, מסבחה ועוד... וכמובן, פיתות 

 חמות.

עמדת קוסקוס עם מרק ירקות קרלאסי  -דוכן מרוקאי 

 וסלט גזר חריף.

פיתה אישית עם ביצה קשה, חצילים, טחינה  -דוכן סביח 

 .וחמוצים, בתוספת סלט ירוק טרי

תבשיל קדרה חמים וטעים מאורז  -דוכן קדירות ופוייקה 

 מלא וירקות שורש, היישר מהמדורה והטאבון.

נודלס מוקפץ עם מבחר ירקות ברוטב  -דוכן מוקפץ 

 אסייתי )צמחוני(

דאל הודי עשיר מעדשים כתומות  -דוכן הודי אפגאני

בתיבול הודי מסורתי, בתוספת אפגאנית של גזר מטוגן 

 עם סילאן.

 

שקשוקה חמה המוכנה  -דוכן שקשוקה ישראלית

במקום, מביצה המבושלת על אש קטנה עם עגבניות, 

 .לצד לחמים וסלט ירקות בצל ופלפלים

 חלבי-עמדות בר מתוק

שולחן ערוך וצבעוני המלא בשיפודי  -בר מתוקים 

ממתקים ססגוניים הכוללים ממתקי גומי, ליקריצים 

ועוד ממתקים טעימים וצבעוניים הנעימים לעין. 

מכונת סוכר המוציאה צמר גפן מתוק ופונדו 

מזרקת שוקולד מרשימה לטבילת  -שוקולד 

 מרשמלו ופירות טריים.

 מגוון רחב של עוגות -עמדת קינוחים קלאסית

ועוגיות, שלושה סוגי בקלאווה, פלטת פירות טריים 

 ועוד פינוקים מתוקים לאורך כל האירוע.

 עמדות בר שתיה 

 עמדות בר שתייה

סוגים של  2כוללת:  -עמדת שתיה חמה מהודרת 

מבחר עוגות  |חליטות תה  |קפה שחור  |נס קפה 

 ועוגיות.

סוגי קוקטיילים שונים  שלושה–עמדת קוקטיילים 

 ר.מוודקה, ערק או ליק

בר שילווה את האירוע מתחילתו ועד  -בר שייקים 

סופו! שייקים מפירות העונה מוכנים במקום ע"פ 

 בקשת האורחים, עם או בלי אלכוהול. 

בר אקטיבי מהודר עם מגוון  -בר אקטיבי מלא 

סוגי אלכוהול: וודקות, ערק, וויסקי, ליקרים, בירות 

 )גולדסטאר וטובורג(, יינות מובחרים )אדומים,

לבנים ומבעבעים תוצרת הארץ(. בר מיצים 

טבעיים ושיקיים מפירות העונה עם או בלי 

 אלכוהול, מוכנים במקום ע"פ בקשת האורחים.

ברמנים מנוסים שיכניסו טעם ואין סוף  2וכמובן 

 שמחה לאירוע! 

 מ"מע+ לאדם ₪ 30מחיר: 

הדוכנים כוללים שתיה קלה : מים, לימונדה 
 ותפוזים

 לאדם + מע"מ ₪ 95עמדות:  4

 מע"מ + לאדם ₪ 120עמדות:  6

 מ"מע+  לאדם ₪ 140עמדות:  8
 

 



 

 תפריט בר אסאדו

 

עמדת בשר על האש ומנות בהשראת המטבח הדרום  -דרום אמריקאי אסאדו בר 

 אמריקאי.

 

לחמה  |מטבלים  |פלטת ירקות  |בטאבון דוכן פוקאצ׳ות  |קבלת פנים: אנטיפסטי 

 עמדת ניגובים. |בעג'ין 

 |קציצות בשר טלה  |נקניקיות צ׳וריסוס  |שיפודי אנטריקוט  |עיקריות על האש: פרגיות 

 עמדת פוייקה צמחונית של קינואה בעשבי תיבול.

 חמוצים. |חריף  |כרוב אסייתי  |מטבוחה  |בריאות  |בר סלטים עשיר: טחינה 

 פירות העונה. |בקלאוות  |עוגיות  |חים: עוגות קינו

 מים, לימונדה ותפוזים. -שתייה קלה 

 

 לאדם ₪ 160

 


