
מידע כללי

לאירועים המתקיימים בתוך העיר העתיקה קיים דמי אירוע בסך  500 ש״ח       
         על הלקוח לדאוג לאישורי כניסה עבור צוות הקייטרינג 

לצפייה בגלריה

ישנה תוספת תשלום של 10 ש״ח לאדם לאירועים המתקיימים בחגים, צומות וימים מיוחדים נדרש מינימיום של 60 איש עבור קייטרינג בשירות מלא
         יש להתעדכן עם נציג/ה לגבי תעריפים 

השירות כולל עריכה ופינוי ללא שטיפת רצפות

השירות הינו למשך 3.5 שעות 
        כל שעה נוספת הינה 350 ש״ח

האוכל מוגש בכלים אמיתיים
    ההגשה הינה בסגנון בופה

ישנם דמי נסיעה לאירועים מחוץ לירושלים, פסגת זאב, גבעת זאב, נווה יעקב, מעלה אדומים ואזורים נוספים סביב ירושלים.

אנו אוחזים בתעודת כשרות בד״ץ מהדרין - רבנות ירושלים, למהדרין מן המהדרין    
        שמיטה: יבול נוכרי / שישית 

ירושלים - תלפיות

איננו מספקים שולחנות וכסאות

תודה שבחרתם הולי בייגל תלפיות

להצעות מחיר ובירורים יש לשלוח  פירוט הזמנה לאימייל:
 holybagel@holybagel.com

ניתן ליצור איתנו קשר בימים א׳ - ה׳ 

בין השעות 8:00 - 17:00

שישי 

בין השעות  8:00 - 12:00

 

02-6720844

חפשו אותנו ב:

במידה והנכם רוצים את שירותינו 
        ניתן ועדיף לשריין תאריך עד בחירת התפריט הרצוי וסגירת ההזמנה 

כל המחירים כוללים מע"מ

יתווספו 3% עמלת אשראי עבור תשלומים בכרטיסי 
דיינרס, אמריקן אקספרס וכלל כרטיסי חו"ל 

Yeesca.A.Y



 תפריט 75 ש״ח לאדם  
 

לחמניות קוקטייל או מיני בייגל או כיכרות לחם פרוסות 
 

חמאה · גבינות שמנת · פסטו · טפנד עגבניות מיובשות
 

4 סלטים לבחירה 
 

4 מנות חמות לבחירה 
 

עוגות גבינה
ריבועים או פטיפורים 

פאי פקאן או פאי תפוחי עץ 
 

בר שתיה חמה
בר שתיה קרה 

 
מפות בד 

כלים חד פעמיים לאורחים 
 

פרחים או נרות לקישוט השולחן
שירות במשך 3.5 שעות 

עריכה ופינוי 

 
בוקר 60 ש"ח / ערב 63 ש"ח

 
בייגלס

בגודל רגיל או מיני במגוון טעמים
 

ממרחים
 גבינות רכות, סלט טונה, סלט ביצים, ירקות טריים

 
גבינות קשות 

צהובה, בולגרית, צפתית, מוצרלה
 

סלטים
2 סוגים לבחירה:

יווני, קיסר, ישראלי, וולדורף, פסטה פסטו עם מוצרלה,
 פסטה טפנד עגבניות עם בולגרית, כרוב וגזר

 
קינוחים

מאפינס, שמרים (דניש),
קוקיס, ריבועים בטעמים

 
בר שתיה קרה
 מיצים טבעיים

ומשקאות קלים במבחר טעמים
 

בר שתיה חמה 
 קפה פילטר, נס קפה, קפה שחור, תה בטעמים, חלב, סוכר,

 כולל  מיחם 
 

עריכה 
מפות וכלים חד פעמיים במגוון צבעים, 

ברכונים ופרחים
 

שירות 
 כולל צוות למשך 3.5 שעות,

עריכה ופינוי 

תפריט בסיס  

 
לחמניות קוקטייל או מיני בייגל או כיכרות לחם פרוסות

 
 פסטו · טפנד עגבניות מיובשות + ירקות טריים פרוסים 

 
3 סלטים לבחירה

 
 2 מנות חמות לבחירה

 

בר פסטה עשיר לבחירה
 

 עוגות גבינה או פאי פקאן או פאי תפוחי עץ או פאי אגסים
 פטיפורים
 ריבועים

 
בר שתיה קרה 
בר שתיה חמה

 
 מפות בד

 כלים חד פעמיים לאורחים
 

 פרחים או נרות לקישוט השולחן
 שירות במשך 3.5 שעות

 עריכה ופינוי

תפריט 75 ש״ח לאדם + בר פסטה  

תפריט 85 ש״ח לאדם + מרקים  
לחמניות קוקטייל או מיני בייגל או כיכרות לחם פרוסות

 
חמאה · גבינות שמנת · פסטו · טפנד עגבניות מיובשות

 
 4 סלטים לבחירה

 

2 סוגי מרקים לבחירה 
 

 4  מנות חמות לבחירה
 

 עוגות גבינה
 ריבועים או פטיפורים

 פאי פקאן או פאי תפוחי עץ
 

בר שתיה קרה
בר שתיה חמה

 
 מפות בד

 כלים חד פעמיים לאורחים
 

 פרחים או נרות לקישוט השולחן
 שירות במשך 3.5 שעות

עריכה ופינוי

תפריט 95 ש״ח לאדם + דגים  

לחמניות קוקטייל או מיני בייגל או כיכרות לחם פרוסות
 

חמאה · גבינות שמנת · פסטו · טפנד עגבניות מיובשות
 

 4 סלטים לבחירה
 

 4 סוגי מנות חמות
 

 2 סוגי דגים חמים לבחירה
 

 עוגות גבינה
 מוס שוקולד בכוסיות אישיות

 פאי פקאן או פאי תפוחי עץ או פאי אגסים
 

בר שתיה קרה
בר שתיה חמה

 
 מפות בד

כלים חד פעמיים לאורחים
 

 פרחים או נרות לקישוט השולחן
 שירות במשך 3.5 שעות

 עריכה ופינוי
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ירושלים - תלפיות

 



 קיסר
  בסיס חסה, בצל סגול, קרוטונים וגבינת פרמז'ן

עם רוטב שום

 קולסלאו 
כרוב וגזר עם רוטב על בסיס מיונז ותיבול.

 ישראלי
 מלפפונים, עגבניות, בצל סגול, חמוצים ופטרוזיליה,

עם רוטב שמן זית ולימון

סלטים

 פסטה פסטו
 פסטה ברוטב פסטו עם כדורי מוצרלה

 פסטה עם טפנד עגבניות מיובשות
 פסטה, טפנד עגבניות מיובשות, 

זיתים שחורים ועירית עם פתיתי בולגרית

פסטה פרפלוני עם משמש 
פסטה פרפלוני, משמש, פטרוזיליה, יין לבן ותיבול

 תפוח אדמה
 תפוחי אדמה, ביצים קשות, בצל ירוק

 ומלפפונים חמוצים עם רוטב על בסיס מיונז

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

 גבינת בולגרית על בסיס חסה עם רוטב שמן זית ולימון 
 
 
 

עלי תרד / חסה עם אגוזים וגבינה
עלי תרד(בכפוף לזמינות במהלך שנת שמיטה) 

 גבינה, קשיו ופרי העונה

עלי בייבי/חסה עם פרי
עלי בייבי (בכפוף לזמינות במהלך שנת שמיטה), מלפפון, פקאן סיני,
חמוציות, גרעיני חמנייה, גרעיני דלעת ופרי העונה, עם רוטב ויניגרט

קשת
שכבות של גרגירי חומוס, תירס, פלפל אדום, 

גזר ואדממה עם רוטב ויניגרט

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

 עם רוטב שמן זית ולימון

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

על מצע עלים

 טאקו מקסיקני
חסה, עגבניות מיובשות, מלפפונים, זיתים שחורים, שעועית, תירס,
גבינה ונאצ'וס עם רוטב אבוקדו (לפי זמינות) או רוטב סלסה

כרוב אסייתי
כרוב, חמוציות, גרעיני חמנייה ובצל ירוק, עם רוטב סויה

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

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

עגבניות שרי, ביצים קשות וטונה, עם רוטב ויניגרט

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

שחורים, בצל, שום ותיבול

 בורגול
בורגול, עשבי תיבול ושברי שקדים

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

ורוטב אסייתי

 נודלס אסייתי
נודלס ביצים עם ירקות, ברוטב אסייתי

 פירות
 פירות העונה טריים

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

וולדורף
 תפוחים, סלרי, אננס, אגוזים, צימוקים,

 קינמון ושמנת מתוקה

ירושלים - תלפיות

Yeesca.A.Y



מנות חמות
קישים ( 2 טעמים לבחירה)

 כרובית, חצילים עם בולגרית, בצל, פלפלים קלויים, תרד, בטטה, קישואים,
טונה עם זיתים שחורים, פטריות, עגבניות מיובשות, גבינה, וברוקולי

פיצות אישיות
 מיני פיצות אישיות

 

לזניה 
ניתן לבחור בין לזניה גבינה או לזניה ירקות

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

שום ותבלינים

תפוח אדמה מוקרם
פרוסות תפוחי אדמה אפויים בתנור עם רוטב

שמנת מוקרמת

תפוח אדמה אפוי
פלחי תפוח אדמה מתובלים ואפויים בתנור

בטטה ברוטב קרמל
פרוסות בטטה אפויות בתנור בזיגוג רוטב קרמל ותפוזים

תפוח אדמה האסלבק
תפוח אדמה אפוי חתוך דק עד חצי הגובה עם חמאה ותבלינים

פלפלים ממולאים
פלפלים ממולאים בקוסקוס מלא (ניתן להחליף באורז),

 בזיליקום, שקדים ופרמז'ן

קישואים ממולאים
קישואים ממולאים בגבינה ואפויים ברוטב עגבניות ביתי

גלילי חצילים
פרוסות חציל ממולאים בתערובת גבינות, מגולגלות ואפויות ברוטב

עגבניות ביתי עם מוצרלה

בלינצ'ס מלוח (2 מילויים לבחירה)
בלינצ'ס עם 2 מילויים לבחירה: בגבינה מלוחה, פטריות, 

תפוחי אדמה ותרד

אנטיפסטי חם
ירקות מתובלים וקלויים בתנור

חציל פרמז'ן
שכבות של פרוסות חצילים מצופות בפירורי לחם ואפויות עם גבינות

פרמז'ן ומוצרלה, ברוטב עגבניות ביתי

טונה קסרול
פסטה אפויה עם טונה וגבינת מוצרלה

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

זיתי
מקרוני אפוי עם רוטב עגבניות ביתי וגבינה

קנלוני (2 מילויים לבחירה)
צינורות פסטה עם מילוי לבחירה אפויים ברוטב עגבניות ביתי

ומוצרלה. 2 מילויים לבחירה: גבינה, תרד ופטריות

קוגל תפוח אדמה
קוגל תפוח אדמה קלאסי

קוגל ירושלמי
אטריות מקורמלות ומתובלות עם פלפל שחור

נודלס מוקפץ בסגנון אסייתי
נודלס מוקפץ עם ירקות, שומשום ושברי שקדים בסגנון אסייתי

מגש אנטיפסטי קר
מבחר ירקות קלויים עם מטבל טחינה

בלינצ'ס מתוק (2 מילויים לבחירה)
בלינצ'ס מתוק עם 2  מילויים לבחירה: שוקולד, גבינה מתוקה, 

ואוכמניות

סופלה גבינה
סופלה גבינה מתוקה

סופלה גזר
סופלה גזר מתוק בציפוי אגוזי מלך

ירושלים - תלפיות
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בר פונדו שוקולד - 1,000 ש"ח
כולל 2 מזרקות שוקולד, פירות חתוכים וממתקים

Yeesca.A.Y

מכונת שיערות -  סבתא 800 ש"ח

מכונת פופקורן -  800 ש"ח

מכונת אייס קפה -  10 ש"ח לאדם  מכונת אספרסו -  10 ש"ח לאדם 

עמדת יוגורט עם גרנולה - 12 ש''ח לאדם
יוגורט טבעי, גרנולה, מבחר פירות, שוקולד צ'יפס, פקאן ודבש

בר פסטה עשיר (2 לבחירה - כלול בתפריט 75 ש״ח) 

מרקים (2 לבחירה - כלול בתפריט 85 ש״ח)

מינסטרונה / ירקות / אפונה / כתום / בצל / ברוקולי / עדשים / פטריות עם גריסים / גספצ'ו / תרד בסגנון איטלקי / ברוקולי - מוקרם / עגבניות - מוקרם

דגים חמים (2 לבחירה - כלול בתפריט 95 ש״ח)
 סלמון חם ברוטב 

סלמון אפוי ברוטב לבחירה: פסטו, טריאקי, לימון-שום, ועשבי תיבול
אמנון פיקנטי

דג אמנון אפוי ברוטב עגבניות פיקנטי עם כוסברה
פילה סול מטוגן פילה סול ממולא

שדרוגים 

סוגי פסטה לבחירה: ספגטי / פוזילי / פטוצ'יני / פנה / רביולי: גבינה, בטטה, פטריות, תרד (ניתן לבחור 2 מילויים)
 

רטבים לבחירה: עגבניות-בזיליקום / שמנת-פטריות / פסטו / שמנת-פסטו / שמנת-בטטה / רוזה 

בר גלידות + עוגה - 15 ש"ח לאדם
עוגה אחת לבחירה: וופל בלגי, עוגת שוקולד חמה, עוגת פירות קרמבל

בר גלידות - 12 ש"ח לאדם
בן וג'ריס, טעמים לפי כשרות מהדרין

3 טעמים לבחירה: שוקולד,  וניל,  חמאת בוטנים, קרם עוגיות,
צ'אנקי מאנקי, קפה, דולצ'ה דה לצ'ה 

בורקס / שבלונים - 9 ש״ח לאדם 
בורקס במגוון טעמים, כגון: בצל, גבינה, פטריות, פיצה, תרד ותפוח אדמה

2 סוגי מרקים - 13 ש"ח לאדם

בר טוסטים - 10 ש"ח לאדם בר פסטה - 15 ש"ח לאדם

עמדת חביתות ופנקייק - 13 ש"ח לאדם
הכנה במקום עם מגוון תוספות

דגים חמים - 23 ש"ח לאדם

לקס (סלמון מעושן)  דגים מעושנים - 15 ש"ח לאדם
סלמון מעושן, טונה, הרינג, מקרוסקה,נילוס

מנות חמות - 15  ש"ח לאדם
בין 2-5 מנות, לפי מספר האורחים. 90 - 60 = 2 /
 120 - 90 = 3 / 120-150 = 4  150 ומעלה = 5 

מפות בד -  250 ש"ח

סלטים מיוחדים - 9 ש"ח לאדם
2 סוגים לבחירה

(כל הסלטים שאינם חלק מהתפריט בסיס)

ירושלים - תלפיות
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ריבועים 
 

חיתוכיות עוגה במגוון טעמים:  
בראוניז שוקולד, ריבועי פקאן, ריבועי לימון, 

ריבועי חמאת בוטנים, ריבועי פצפוצי אורז עם חמאת בוטנים

פטיפורים
 

טארטלטים בגודל ביס במגוון טעמים:
 שוקולד קרמל, טראפל

שוקולד, שוקולד לבן עם אוכמניות

מוס אישי
 

מוס מוגש בכוסיות אישיות במגוון טעמים: 
 שוקולד, שוקולד לבן,

 קפוצ'ינו, שוקולד לבן-שוקולד

עוגת שיש ללא גלוטן  -  8 ש״ח
 

פרוסת עוגת שיש ללא גלוטן, כל פרוסה עטופה בנפרד.
 מכיל סוכר וביצים (מחברת גרין לייט)

עוגת גבינה עשירה   -  130 ש״ח 
 

מגוון תוספות לבחירה: אוכמניות,
שוקולד, שמנת, קרמל, ושיש

טארט שוקולד וקרמל  -   120 ש״ח
 

שכבות של קרמל וגנאש שוקולד בבצק פריך

מגש פירות  -   210 ש״ח 
 

מגש פירות העונה טריים וחתוכים

קינוחים

ירושלים - תלפיות

עוגת שכבות שוקולד -   150 ש״ח 
 

עוגת שוקולד בשלוש שכבות
 ובין כל שכבה גאנש שוקולד משובח

30 יח׳  וופל בלגי  -  140 ש״ח
 

וופל בלגי עם 2 רטבים לבחירה: אוכמניות, קרמל, שוקולד, מייפל

קראמבל פירות -  120 ש״ח
 

תפוחי עץ, אגסים ופירות יער אפויים בציפוי פירורי בצק,
 חמאה, סוכר חום וקינמון

מגש שמרים (דניש) - 110 ש״ח 
 

מאפים במגוון טעמים:
שוקולד, גבינה מתוקה, תפוחים, קינמון

מגש מיני מאפינס - 100 ש״ח 
 

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

מגש עוגיות (קוקיס) -   100 ש״ח
 

עוגיות במגוון טעמים: חמאה, וניל-שוקולד צ'יפס, שוקולד-
שוקולד צ'יפס, קינמון, שבולת שועל-צימוקים


