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 בייגלס

חיטה מלאה, בבחיטה לבנה ו מגיעים מיני בייגלסהרגילים והייגלס בה

 ן:לקמעם התוספות כד

 )רגיל )ללא תוספות 

 פרג 

 בצל 

 שום 

 הכל 

 שומשום 

 זעתר 

 מלח 

 גודל רגיל בלבד.בבקמח לבן ו מגיע צימוקים-קינמון בייגל

 .ל הרגילגודל הבייגמ ⅔-הינו כגודל המיני בייגלס 

ל בלבד ומכילים בגודל רגי מגיע( לייט גרין חברתמבייגלס ללא גלוטן )

 שומשום, סוכר וביצים.

 ₪  6.00  בייגל יחיד

 ₪  4.00  מיני בייגל יחיד

 ₪ 72.00  )גודל רגיל( חינם 1בייגלס +  12ר יסתר

 ₪  6.00  בייגל ללא גלוטן יחיד

 ₪  4.50  + בייגלס )מחיר ליח'(100

 )מחיר לק"ג(ממרחים 

 ₪ 75.00  סלט טונה

 ₪ 75.00  סלט ביצים

 ₪ 75.00   אבוקדו

 ₪ 40.00   חינהט

 ₪ 40.00   חומוס

 ₪ 70.00   מיובשות עגבניות טפנד

 ₪ 70.00   פסטו

 ₪ 60.00  (5%, 30%גבינת שמנת רגיל )

 ₪ 80.00  (30%גבינת שמנת סלמון )

 ₪ 60.00  ( בטעמים30%גבינת שמנת )

 שמיר-שום 

 עירית 

 זיתים 

 פסטו 

 בשותועגבניות מי 

 ₪ 220.00  ק"גל מחירסלמון מעושן, 

 גרם( 500של  ות)בחביל

 

 

 

 

 מגשים קרים

 מגש ממרחים וירקות

  ובייגלס המגש מגיע עם ירקות טריים פרוסים, מגוון ממרחים

 .יתלהרכבת כריכים עצמ

 גבינות שמנתו ,הממרחים כוללים טונה, סלט ביצים. 

  מיני בייגלס,  13בייגלס רגילים או עם  10מגיע עם  הבינוניהמגש

 גרם כל אחד. 250-וארבעה ממרחים כ

  מיני בייגלס,  25בייגלס רגילים או עם  20עם  מגיע הגדולהמגש

 גרם כל אחד. 250-ם כגרם וארבעה ממרחי 650-ממרח אחד כ

 בממרחים טבעוניים. ניתן להחליף 

 מחיר.ב בייגל ריק ללא גלוטן להוסיףניתן  

 ₪ 175 בינוני

 ₪ 285 גדול

 מגש מסיבה

  כריכים מוכנים לאכילה עם מגוון ממרחים וירקות טריים. הכריכים

 מגיעים בחצאים עטופים בנפרד.

  צהובה השמנת, גבינהממרחים כוללים טונה, סלט ביצים, גבינת ,

 .מעושן שמנת עם סלמון, ואבוקדו

 בממרחים טבעוניים. ניתן להחליף 

 ₪ 200 חצאים( 20כריכם/ 10)בינוני 

 ₪ 395 חצאים( 40כריכם/ 20)גדול 

 בתפזורת טורטיה/סנדוויץ'

  כריכים מוכנים לאכילה עם מגוון ממרחים וירקות טריים. הכריכים

 עטופים בנפרד.ומגיעים שלמים 

 צהובה,  ההממרחים כוללים טונה, סלט ביצים, גבינת שמנת, גבינ

ניתן להזמין במחיר —מעושן כוללים סלמון אינםאבוקדו. הכריכים ו

 לכריך.₪  27של 

  לקנות בנפרד. . ניתןכולל בייגלס ללא גלוטן אינוהמגש 

 אפשר לבקש ממרחים טבעוניים. 

 ₪    25 טורטיה/מחיר לכריך

 ₪    25 )עם ירקות וממרח בצד וסכין( בייגל ללא גלוטן 

 מגש מיני קרואסונים

  כריכי מיני קרואסונים מוכנים לאכילה עם מגוון ממרחים וירקות

 טריים.

 צהובה ההממרחים כוללים טונה, סלט ביצים, גבינת שמנת, גבינ ,

 .מעושן שמנת עם סלמון, ואבוקדו

 ₪ 130 מיני קרואסונים 20

 בורקס פינוקיםמגש 

 פרוסות ביצה קשה וחמוצים. ,מיני בורקס עם טחינהכריכי 

 ₪ 130 בורקס פינוקים 20

   מגש אנטיפסטי קר

 טחינה. מגש בגודל אחד בלבד. מטבל עם קלויים ירקות מבחר

 ₪ 170 גדול
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 (המשך) קריםמגשים 

 מגש סביח

  המגש מגיע עם פרוסות חצילים אפויים, פרוסות פלפלים, עלי גפן

 קשות, חמוצים וטחינה ביתית על מצע עלי בייבי.ממולאים, ביצים 

  מיני בייגלס. 13בייגלס רגילים או עם  10מגיע עם  הבינוניהמגש 

  מיני בייגלס 25בייגלס רגילים או עם  20מגיע עם  הגדולהמגש. 

  לקנות בנפרד. . ניתןכולל בייגלס ללא גלוטן אינוהמגש 

 ניתן להיות טבעוני ללא ביצים. 

 מחיר.בניתן להוסיף בייגל ריק ללא גלוטן  

 ₪ 175 בינוני

 ₪ 285 גדול

 מגש טורטיות

 ם וירקות קלויים. לאכילה עם מגוון ממרחי ותראפ מוכנ ותטורטי

 בנפרד. ותעטופות ובחצאי עותהטורטיות מגי

  ,גבינה צהובה,הממרחים כוללים טונה, סלט ביצים, גבינת שמנת 

 .מעושן שמנת עם סלמוןו, אבוקדו

 .ממרחים טבעונייםאפשר לבקש  

 ₪ 195 חצאים( 20טורטיות/ 10)בינוני 

 ₪ 390 חצאים( 40טורטיות/ 20)גדול 

   םמגש ירקות פרוסי

 בייבי. עלי מצע על אדום ובצל פלפלים ,מלפפון ,עגבנייה של פרוסות

 ₪  65 בינוני

 ₪  95 גדול

   מגש ירקות עם מטבל

 מטבל עם גמדי ותירס מלפפון ,פלפלים ,סלרי ,גזר אצבעות. 

 חינה, ויניגרט, שום, האיים, ט ףיש לבחור מטבל אחד מתוך: אל

 חומוס., דבש-חרדל

 ₪  90 בינוני

 ₪ 140 גדול

  קפריזהמגש 

 עגבנייה פרוסות עם בולגרית וגבינה מוצרלה גבינת של פרוסות

 .זעתר של ותיבול

 ₪  90 בינוני

 ₪ 160 גדול

  גבינות קשותמגש 

צהובה, בולגרית, צפתית, מוצרלה ומבחר גבינות מיוחדות על מצע 

 עלי בייבי.

 ₪ 120 בינוני

 ₪ 230 גדול

 ימגש ים תיכונ

 ים, זיתים, תירס,גרגירי חומוס, טחינה, חציל במיונז, מטבוחה, חמוצ

 וקרקרים.עלי גפן, 

 ניתן להיות טבעוני ללא חציל במיונז וקרקרים. 

 ניתן להיות ללא גלוטן ללא קרקרים. 

 ₪  95 בינוני

 ₪ 170 גדול

 רגילים סלטים

או  בכלל נוכל לספק כל סלט שכולל גבינה או ללא גבינה 

עם הגבינה בצד. נוכל גם להחליף רטבים עם מיונז או שמנת 

 שמן זית ולימון.דבש או -ויניגרט, חרדלל

  סלט יווני

צהוב, זיתים שחורים, בצל סגול וגבינת מלפפון, עגבניות שרי, פלפל 

 בולגרית על בסיס חסה, עם רוטב שמן זית ולימון.

 ₪  65 בינוני

 ₪ 120 גדול

  סלט קיסר

 עם רוטב שום. צל סגול, קרוטונים וגבינת פרמז'ןבסיס חסה, בעל 

 ₪  65 בינוני

 ₪ 120 גדול

   סלט ישראלי

ופטרוזיליה, עם רוטב שמן מלפפונים, עגבניות, בצל סגול, חמוצים 

 זית ולימון.

 ₪  60 בינוני

 ₪ 115 גדול

  סלט תפוח אדמה

תפוחי אדמה, ביצים קשות, בצל ירוק ומלפפונים חמוצים, עם רוטב 

 על בסיס מיונז.

 ₪  60 בינוני

 ₪ 115 גדול

 סלט פסטה עם טפנד עגבניות מיובשות

י תעם פתיפסטה, טפנד עגבניות מיובשות, זיתים שחורים ועירית, 

 בולגרית.

 ₪  60 בינוני

 ₪ 115 גדול

 סלט פסטה פסטו

 .כדורי מוצרלהפסטה ורוטב פסטו, עם 

 ₪  60 בינוני

 ₪ 115 גדול

  )כרוב וגזר( סלט קולסלאו

 .יבולכרוב וגזר עם רוטב על בסיס מיונז ות

 ₪  60 בינוני

 ₪ 115 גדול
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 סלטים מיוחדים

נוכל לספק כל סלט שכולל גבינה או ללא גבינה בכלל או  

עם הגבינה בצד. נוכל גם להחליף רטבים עם מיונז או שמנת 

 דבש או שמן זית ולימון.-לויניגרט, חרדל

  תרד/חסה, עם אגוזים וגבינהסלט 

 .קשיואגוזי וגבינה,  (,טהיעלי תרד )בכפוף לזמינות במהלך שנת שמ

 ₪ 115 גדול

  עלי בייבי/חסה, עם פריסלט 

מלפפון, פקאן סיני,  (,טהיעלי בייבי )בכפוף לזמינות במהלך שנת שמ

 חמוציות, גרעיני חמנייה, גרעיני דלעת ופרי העונה, עם רוטב ויניגרט.

 ₪ 115 גדול

  סלט וולדורף

 תפוחים, סלרי, אננס, אגוזים, צימוקים, קינמון ושמנת מתוקה.

 ₪   72 בינוני

 ₪ 144 גדול

   סלט קשת

שכבות של גרגירי חומוס, תירס, פלפל אדום, גזר ואדממה, עם רוטב 

 ויניגרט.

 ₪ 110 גדול

  סלט עגבניות שרי

עגבניות שרי, צנוברים, כדורי מוצרלה, בצל סגול ובזיליקום, עם 

 רוטב שמן זית ולימון.

 ₪   95 בינוני

 ₪ 180 גדול

  סלק אפוי עם גבינת עיזיםסלט 

 על מצע עלים, עם גבינת עיזים ורוטב ביתי מיוחד. סלק אפוי

 ₪ 144 גדול

  בטטה אפוי עם גבינת עיזיםסלט 

קוביות בטטה אפויות, גבינת עיזים, חמוציות, בצל אדום ופטרוזיליה, 

 על מצע עלים.

 ₪ 144 גדול

 סלט טאקו מקסיקני

חסה, עגבניות מיובשות, מלפפונים, זיתים שחורים, שעועית, תירס, 

 גבינה ונאצ'וס, עם רוטב אבוקדו לפי זמינות או רוטב סלסה.

 ניתן להיות ללא גלוטן ללא קרקרים. 

 ₪ 110 גדול

   סלט כרוב אסייתי

 בצל ירוק, עם רוטב סויה.ו כרוב, חמוציות, גרעיני חמנייה

 ₪ 115 גדול

   עם ירקות קלויים קינואהסלט 

 מיקס של קינואה לבן ואדום, ירקות קלויים, אגוזים וחמוציות.

 ₪ 150 גדול

  סלט ניסואז

בסיס חסה, שעועית ירוקה, תפוח אדמה, זיתים שחורים, עגבניות 

 .שרי, ביצים קשות וטונה, עם רוטב ויניגרט

 ₪ 150 גדול

   סלט טופו מקורמל

 ברוטב מייפל, עם גזר, כרוב לבן ונבטים. טופו מקורמל

 ₪ 150 גדול

   סלט שעועית

זיתים  (,סוגי שעועית )אדום, לבן, גרגירי חומוס, סויה ושחור 5כולל 

 שחורים, בצל, שום ותיבול.

 ₪  80 בינוני

 ₪ 150 גדול

 סלט בורגול

 .שברי שקדיםבורגול, עשבי תיבול ו

 ₪ 150 גדול

 סלט סלמון טריאקי

סלמון על בסיס חסה, עם מלפפונים, שומשום שחור ורוטב קוביות 

 אסייתי.

 ₪ 165 גדול

 סלט נודלס אסייתי

 נודלס וירקות, עם רוטב אסייתי.

 ₪ 150 גדול

 קישים

 קישים

 .מבחר של קישים רגילים או מיוחדים 

 :כרובית, חצילים עם בולגרית, בצל, פלפלים קלויים, תרד,  רגילים

 בטטה או קישואים.

 :טונה עם זיתים שחורים, פטריות, עגבניות מיובשות,  מיוחדים

 גבינה או ברוקולי.

 ₪ 100 )עגול( רגיל בינוני

 ₪ 110 )עגול( מיוחד בינוני

 ₪ 180 )מלבן( גדולרגיל 

 190₪  )מלבן( גדולמיוחד 

 מגש מיני קישים

 .ביס בגודל קישים מיני מגוון עם מגש

 ₪  90 יח'( 15-)כ בינוני

 ₪ 180 יח'( 35-)כ גדול
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 פסטה

 פסטה עם רוטב

 .ניתן לבחור סוג פסטה אחת עם רוטב אחד 

 :פטוצ'יני, פיוזילי, פנה או ספגטי. פסטה 

 :שמנת, שמנת פטריות, פסטו, שמנת פסטו, שמנת בטטה,  רוטב

 רוזה או עגבניות בזיליקום.

 ₪  70 מ"ל רוטב( 750)עם  בינוני

 ₪ 130 ליטר רוטב( 1.5)עם  גדול

 ₪ 150 גדול עם רוטב שמנת סלמון

 רביולי עם רוטב

 .ניתן לבחור סוג רביולי אחד עם רוטב אחד 

 :גבינה, פטריות, תרד או בטטה. רביולי 

 :שמנת, שמנת פטריות, פסטו, שמנת פסטו, שמנת בטטה,  רוטב

 רוזה או עגבניות בזיליקום.

 ₪  90 מ"ל רוטב( 500עם ) בינוני

 ₪ 170 רוטב( ליטר 1עם ) גדול

 לזניה

 ניתן לבחור בין לזניה גבינה או לזניה ירקות.

 ₪  95 (גבינה) בינוני

 ₪ 185 (גבינה) גדול

 ₪ 100 (גבינה עם ירקות) בינוני

 ₪ 190 (גבינה עם ירקות) גדול

 קנלוני

 ביתי עגבניות ברוטב אפויים לבחירה מילוי עם פסטה צינורות 

 .ומוצרלה

  אחד: גבינה, תרד או פטריות. מילויניתן לבחור 

 ₪  95 בינוני

 ₪ 185 גדול

 זיתי

 .וגבינה ביתי עגבניות רוטב עם אפוי מקרוני

 ₪  80 בינוני

 ₪ 150 גדול

 מקרוני וגבינה

 , עם פרמז'ן, מוצרלה וצ'דר.בסגנון אמריקאי קלאסי וגבינה מקרוני

 ₪ 180 גדול

 נודלס מוקפץ בסגנון אסייתי

 , בסגנון אסייתי.שברי שקדיםשומשום ונודלס מוקפץ עם ירקות, 

 ₪ 160 גדול

 טונה קסרול

 מוצרלה. וגבינת טונה עם אפויה פסטה

 ₪ 160 גדול

 

 

 דגים קריםמגשי 

  מגש סלמון אפוי

פילה סלמון עסיסי, אפוי ברוטב פלפלים ביתי ומוגש על מצע עלי 

 .בייבי, עם לימון ופלפלים טריים

 ₪ 280 אנשים 15-כל

  )סלמון מעושן(מגש לקס 

גלילי סלמון מעושן, מוגשים על מצע עלי בייבי עם פרוסות מלפפונים 

 טריים ולימון.

 ₪ 175 בינוני

 ₪ 295 גדול

  מגש דגים מעושנים

, סלמון ונילוס מעושן, על מקרלמגוון דגים מעושנים, כולל הרינג, 

 מצע עלי בייבי.

 ₪ 170 בינוני

 ₪ 290 גדול

 מגשי דגים חמים

  חםמגש סלמון 

 סלמון אפוי ברוטב לפי בחירתך:

 )גלוטן( טריאקי

 .עשבי תיבול או שום-פסטו, לימון 

 ₪ 160 בינוני

 ₪ 320 גדול

 פילה סול מטוגן

 ₪ 150 בינוני

 ₪ 300 גדול

  פילה סול ממולא

 גלילי סול ממולא בירקות.

 ₪ 150 בינוני

 ₪ 300 גדול

  אמנון פיקנטי

 .עגבניות פיקנטי עם כוסברהדג אמנון אפוי ברוטב 

 ₪ 150 בינוני

 ₪ 300 גדול

 

 קוגלים

 קוגל תפוח אדמה

 קוגל תפוח אדמה קלאסי.

 ₪ 130 גדול

 קוגל ירושלמי

 .שחור פלפל עם ומתובלות מקורמלות אטריות

 ₪ 150 גדול
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אנשים 10-8=  ונייםבינמגשים/סלטים   

אנשים 20-15=  ליםגדומגשים/סלטים   

 

 פיצות

 מגש פיצות אישיות

 .מגש מיני פיצות אישיות 

  יח'. 20תוספת אחת )כולל רגיל( לכל 

 :רגיל, זיתים, או פטריות תוספות. 

 ₪  75 יח' עם תוספת אחת לבחירה( 20) בינוני

 ₪ 140 תוספות לבחירה( 2יח' עם  40) גדול

 מגש פיצה בייגלס

 מוצרלה גבינת עם ביתי עגבניות רוטב עם אפויים בייגלים חצאי. 

 או קפוא. אפוי מגיע 

 ₪  70 (חצאי בייגלס 8) בינוני

 ירקות חמים

   חם אנטיפסטימגש 

 .בתנור וקלויים מתובלים ירקות

 ₪  95 בינוני

 ₪ 170 גדול

 חציל פרמז'ן

ואפויות עם גבינות  רוסות חצילים מצופות בפירורי לחםשכבות של פ

 .ביתי עגבניות ברוטבפרמז'ן ומוצרלה, 

 ₪  95 בינוני

 ₪ 180 גדול

 גלילי חצילים

 ברוטבפרוסות חציל ממולאים בתערובת גבינות, מגולגלות ואפויות 

 מוצרלה עם ביתי עגבניות

 .)רק במגש גדול( ניתן להיות טבעוני 

 ₪  95 בינוני

 ₪ 190 גדול

  קישואים ממולאים

 ביתי עגבניות ברוטב ואפויים בגבינה ממולאים קישואים

 ניתן להיות טבעוני. 

 ₪ 105 בינוני

 ₪ 190 גדול

  פלפלים ממולאים

עם בזיליקום, שקדים , קוסקוסאורז או בפלפלים ממולאים או ב

 ופרמז'ן.

 ניתן להיות טבעוני. 

 ₪ 105 בינוני

 ₪ 190 גדול

  תפוח אדמה מוקרם

אפשר  אפויים בתנור עם רוטב שמנת מוקרם.פרוסות תפוחי אדמה 

 להוסיף בטטה.

 ₪  90 בינוני

 ₪ 160 גדול

   תפוח אדמה אפוי

 אפשר להוסיף בטטה. .בתנור ואפויים מתובלים אדמה תפוח פלחי

 ₪  80 בינוני

 ₪ 140 גדול

  תפוח אדמה האסלבק

 ותבלינים חמאה עם הגובה חצי עד דק חתוך אפוי אדמה תפוח

 .עם שמן במקום חמאה ניתן להיות טבעוני 

 ₪  80 בינוני

 ₪ 140 גדול

 בטטה הרוטב קרמל

 פרוסות בטטה אפויות בתנור בזיגוג רוטב קרמל.

 ₪  85 בינוני

 ₪ 140 גדול

 

 מנות חמות אחרות

 בלינצ'ס מלוח

גבינה מלוחה, פטריות, תפוחי אדמה, ב ם לבחירה:יעם מילויבלינצ'ס 

 .תרדאו 

 ₪  80 (דלבחור מילוי אח—יח' 15) בינוני

 ₪ 160 (לבחור שתי מילויים—יח' 30) גדול

  שקשוקה

תבשיל ביצים ים תיכוני, מבושלת ברוטב עגבניות, פלפלים, בצל, 

 ותבלינים.שום 

 ₪ 150 גדול

 מגש סופלה בגודל ביס

 בגודל ביס. ךציפוי אגוזי מלבמגש סופלה גבינה מתוקה או גזר מתוק 

 ₪  90 (יח' 20) בינוני

 ₪ 180 (יח' 40) גדול

 מגש בורקס

 .תפוח אדמה, דגבינה, פטריות, פיצה, תר , כוללבורקס במגוון טעמים

 ₪  60 (יח' 17-ק"ג, כ 1) בינוני

 ₪ 120 (יח' 34-ק"ג, כ 2) גדול

 מגש בורקס שבלולים

 .בטטה, פטריות, בצל, תרד , כוללבמגוון טעמים שבלולים בורקס

 ₪  65 (יח' 20) בינוני

 ₪ 120 (יח' 40) גדול

 מרק

 טעמים: בחרמרק במ

 )מכיל גלוטן ומוצרי חלב(. בצל

 .גריסים-פטריותמינסטרונה,  

 אפונה. ,ברוקולי כתום, עדשים, ירקות,  

 ₪  85 (ליטר 2) בינוני
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 קינוחים

 ריבועיםמגש 

בראוניז שוקולד, ריבועי פקאן, חיתוכיות עוגה במגוון טעמים, כולל 

ריבועי פצפוצי אורז עם חמאת , יבועי לימון, ריבועי חמאת בוטניםר

 בוטנים.

 ₪  60 (יח' 20-כ) בינוני

 ₪ 110 (יח' 40-כ) גדול

 צלחת פטיפורים

 שוקולד קרמל, טראפלבגודל ביס במגוון טעמים, כולל  טארטלטים

 .קפה או שוקולד

 ₪ 130 (יח' 40-כ) גדול

 מיני מאפינסמגש 

-שוקולד צ'יפס, שוקולד-מגש מיני מאפינס במגוון טעמים, כולל וניל

 .אוכמניות-וניל ,שוקולד צ'יפס

 ₪   55 (יח' 20-כ) בינוני

 ₪ 100 (יח' 40-כ) גדול

 (סעוגיות )קוקימגש 

-ס, שוקולדצ'יפשוקולד -חמאה, ונילעוגיות במגוון טעמים כולל 

 .צימוקים-שבולת שועלשוקולד צ'יפס, קינמון, 

 ₪   55 (אנשים 10-כל) בינוני

 ₪ 100 (אנשים 20-כל) גדול

 מגש שמרים )דייניש(

 קינמון.ולל שוקולד, גבינה מתוקה, תפוחים, מאפים במגוון טעמים כ

 ₪  60 (יח' 20-כ) בינוני

 ₪ 110 (יח' 40-כ) גדול

 בלגי וופל

 מייפל., ר רטבים: אוכמניות, קרמל, שוקולדבלגי עם מבח וופל

 ₪ 160 (רטבים 2יש לבחור ) יח' 30

 בלינצ'ס מתוק

 או גבינה מתוקה ולל שוקולד,בלינצ'ס מתוק במגוון טעמים כ

 .אוכמניות

 ₪  80 (לבחור מילוי אחד—יח' 15-כ) בינוני

 ₪ 160 (לבחור שתי מילויים—יח' 30-כ) גדול

  מוס אישי

ל שוקולד, שוקולד במגוון טעמים, כול כוסיות מאישיותבגש מומוס 

 שוקולד.-שוקולד לבןלבן, קפוצ'ינו, 

 ₪  50 יח' 10

   מגש פירות

 מגש פירות העונה טריים וחתוכים.

 ₪ 140 (מנות 8-10) בינוני

 ₪ 220 ות(מנ 15-20) גדול

 

 

   סלט פירות

 סלט פירות העונה טריים.

 ₪  78 (מנות 8-10) בינוני

 ₪ 150 (מנות 15-20) גדול

 עוגת גבינה עשירה

 ר של תוספות: אוכמניות, שוקולד, שמנתיש מבח הרגילהלעוגת גבינה 

 .קרמל או

 ₪ 130 (מנות 12-16) רגילה

 ₪ 130 (מנות 12-16) שיש

 ₪ 140 (מנות 12-16) שמנת עם פירורים

 עוגת שכבות שוקולד

. משובח שוקולד שאגנ שכבה כל ובין שכבות בשלוש שוקולד עוגת

 .מיוחדים ואירועים הולדת לימי מתאים

 ₪ 150 (מנות 12-16) אחד לודג

 טארט שוקולד וקרמל

 .פריך בבצק שוקולד וגנאש קרמל של שכבות

 ₪ 120 (מנות 12-16) ודל אחדג

 עוגה בחושה

 .אוכמניות-לימוןאו עוגה בחושה במבחר טעמים: שיש, קינמון 

 ₪  50 (מנות 12-15) אחד לודג

 עוגת קפה פירורים

 ₪  45 (מנות 8-10) אחד לודג

 פאי ביתי

 .פקאן יתי במבחר טעמים: תפוחי עץ אופאי ב

 ₪ 120 (מנות 12-16) אחד לודג

 קראמבל פירות

מאה, סוכר בצק, חתפוחי עץ, אגסים ופירות יער אפויים בציפוי פירורי 

 .חום וקינמון

 ₪ 130 (מנות 12-16) אחד לודג

 בגודל אישי בראוניז וקוקיס, מאפין

בגודל ציפס -קוקיס שוקובראוניז,  (,אוכמניותשוקולד, וניל, ) מאפין

 .אישי

 ₪    8 מחיר ליח'

  עוגת שיש ללא גלוטן

בנפרד. מיכל סוכר  פהכל פרוסה עטו .פרוסות עוגת שיש ללא גלוטן

 .(לייט גרין חברת)מוביצים. 

 ₪    8 פרוסהמחיר ל

 כוסות מוזלי

 כוסות מוזלי ביתי עם יוגורט או רסק תפו"ע. 16

 רסק תפוחי עץ במקום יוגורט. 

 ₪ 160 יח' 16
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 הישתי

 ליטר( 1.5ה קלה )ישתי

 טי, סודה, מים מינרלים, מים בטעמים.-מוגזים, מיצים, פיוז 

 אנשים 4-כליטר מומלץ ל 1.5של אחד  קבקבו. 

 ₪  8 מים מינרלים

 ₪ 13 ה קלהישתי

 ליטר( 2מיץ טבעי )

  פומרנץ.-טבעי מ 100%מיץ סחוט 

 .תפוז, לימונדה, תפוחים 

 ₪ 30 מיץ טבעי

 ליטר( 1) בקרטון חלב

 ₪  8 פרהחלב 

 ₪ 16 סויהחלב  

 

 

 חד פעמי

 סט כלים חד פעמיים

 ה קרה, מפית וסכו"ם במבחר צבעים.יכל סט מכיל: צלחת, כוס לשתי

 ₪  5 מחיר לסט

 סט מרק חד פעמיים

 כל סט מכיל: קערה וכף.

 ₪ 3.50 מחיר לסט

 סט לשתייה חמה

כוס לשתייה חמה, כפית/מבחש, שקיקי קפה, קפה כל סט מכיל: 

 .וסוכרזיתשחור, תה, סוכר 

 ₪  5 מחיר לסט

 סלסלה לבייגלס

 .מיני בייגלס 15-בייגלס רגילים או ל 10-סלסלה מתאימה לכל 

 ₪ 15 מחיר לסלסלה

 פריטים אחרים

 ₪  5 כף הגשה

 ₪  9 )עגול או מלבן(מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 הזמנות

 צוין אם אלא ,גדלים בשני מוצעים בייגל הולי מגשי ●

 .אחרת

 מנות 15-20  גדול:

 מנות  8-10  בינוני:

 :נא לפנות ל להצעות מחיר והזמנות ●

 holybagel@holybagel.com מייל:

 www.holybagel.com אתר:

 לא ניתן למסור הצעות מחיר או לקבל הזמנות בטלפון.

יש להזמין לפחות יום עבודה אחד לפני מועד המשלוח  ●

 הזמנות באותו היום כפופות לזמינות. הרצוי.

לבייגלס, חד פעמי, כפות ת סלסלות ולא כולל ותהזמנ ●

 אלה אם הוזמן. הגשה או שתיה

 הזמנות למגשי אירוח אינו כוללות צוות ושירות. ●

המגשים עטופים כל אחד בנפרד וארוזים בתוך קרטון.  ●

ת ולוכל אינןעריכה ושירות  —מוכנים להגשה המגשים 

 במחיר.

 .כל המחירים כוללים מע"מ ●

 .המחירים נתונים לשינוי ●

אשראי עבור תשלומים בכרטיסי  עמלת 3%יתווסף  ●

 דיינרס, אמריקן אקספרס וכלל כרטיסי חו"ל

 

 

 משלוחים

מרכז משלוחים בתוך , 17:00עד  07:00בין השעות  ●

 .₪ 500ירושלים הינו חינם עבור הזמנות מעל 

מרכז משלוחים בתוך , 17:00עד  07:00בין השעות  ●

עבור הזמנות ₪  50ירושלים יתווספו דמי משלוח של 

 ₪. 500מתחת 

 ₪ 90ך ירושלים יתווספו דמי משלוח של ומשלוחים בת ●

עד  17:00ובין השעות  07:00עד  06:00בין השעות 

19:00. 

או לעיין באתר  , תשלחו לנו מיילנא להתקשר למשרדנו ●

האינטרנט שלנו לקבלת מידע על משלוחים מחוץ למרכז 

 .ירושלים

לקבלת מידע  מייללהתקשר למשרדנו או לשלוח לנו  יתןנ ●

 וקופות חולים. על משלוחים לבתי חולים

בחניון הרובע  משלוחים לעיר העתיקה יש לאסוף מהנהג ●

 .בלבד שער האשפותאו מ היהודי


