
 

 

 מגשיםה פריטת
 

 תנאי השירות בעיון את כל אחריות הלקוח לקרוא - לב שימו

 conditions-www.holybagel.com/terms :המופיעים באתר
 

 :אחרת צוין אם אלא ,גדלים בשני מוצעים בייגל הולי מגשי
 סועדים 01 עד 01 לכ המתאים - גדול  / סועדים 01 עד 8 לכ המתאים - בינוני

 שימו לב - חד פעמי, כפות הגשה, סלסלות לבייגלס ושתייה אינם כלולים, אלא אם הוזמן!

 

 :הזמנות לשלוח יתןנ
 או holybagel@holybagel.com :ל"בדוא

 www.holybagel.com :באתר
 

 בטלפון מחיר להצעת בקשות או הזמנות למסור ניתן לא*

______________________________________________ 

 .להגשה מוכניםו קרטון בתוך וארוזים בנפרד אחד כל עטופים המגשים

 !המשלוח במחיר כלולות אינן ושירות עריכה
 

 הרצוי המשלוח מועד לפני שעות 42 לפחות חם אוכל של הזמנות לבצע נא
 

 הרצוי המשלוח מועד לפני שעות 42 לפחות להזמין יש קר אוכל
  

 !!בלבד לזמינות בכפיפות הינן ,יום באותו המתבצעות הזמנות
  

 איסוף הרצוי/ מועד המשלוח שעות לפני  42 לפחות שינויים להזמנות יש לבצע
 

 00:00 – 00:00 השעות בין ,ח"ש 053 מעל הזמנות עבור חינם הינו ,ירושלים בתוך ,המשלוח

 ח"ש 00 של משלוח דמי יתווספו ,00:00 – 00:00 השעות בין ,ירושלים בתוך ,משלוחים

 ח"ש 00 של משלוח דמי יתווספו ,00:00 – 00:00 השעות בין ,ירושלים בתוך ,משלוחים
 

 ח"ש 00 של בעלות הינם 00:00 - 00:00 השעות בין בירושלים ,חולים קופות / חולים לבתי משלוחים

 00:00 - 00:00 השעות בין בירושלים ,עריכה שירות הכוללים חולים קופות / חולים לבתי משלוחים
 ח"ש 00 של בעלות הינם

 0000: - 0000: השעות בין בירושלים ,עריכה שירות הכוללים חולים קופות / חולים לבתי משלוחים
 ח"ש 00 של בעלות הינם

  
 00:00 - 03:01 השעות בין 040  לחם בית דרך 'רחב בייגל הולי ממפעל ותהזמנ לאסוף ניתן

 

 ירושלים סביב וישובים אדומים מעלה ,זאב גבעת ,יעקב נווה ,זאב לפסגת משלוח דמי ישנם

 לאסוף או הרובע בחניון ,האשפות שער :ב השליח תא לפגוש יש – העתיקה לעיר משלוחים

 .1 ישראל תפארת ברחוב בייגל הולי סניףמ

  
 התקשרו אנא לירושלים מחוץ וישובים נוספות לערים משלוח דמי על מידע לקבלת

 www.holybagel.com  :שלנו באתר הסתכלו או למשרד
 

 מ"מע כוללים המחירים כל
 בנקאית העברה / מזומן / ק'צ / אשראי - תשלום אמצעי

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

https://www.holybagel.com/terms-conditions-heb
https://www.holybagel.com/terms-conditions-heb
https://www.holybagel.com/terms-conditions-heb
mailto:holybagel@holybagel.comאו
mailto:holybagel@holybagel.comאו
www.holybagel.com
http://www.holybagel.com/
http://www.holybagel.com/
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 בייגלס וממרחים
 בייגלס

 גודל רגיל -בייגלס 
 צימוקים-קינמון/  חיטה מלאה/  חיטה לבנה: סוגי הבייגל

 מלח/ זעתר / שומשום /  הכל/ שום / בצל / פרג  ,ללא תוספות  :תוספות

 ₪ 5                             בייגל יחיד
 ₪ 00            חינם 0+  04תריסר בייגלס 

 ₪ 2.00   +                                                                                    000בייגלס 

 

 מיני בייגל
  מגודל בייגל רגיל //0כ 

  חיטה מלאה/  חיטה לבנה: סוגי הבייגל
 מלח/ זעתר / שומשום / מעורב / שום / בצל / פרג , ללא תוספות: תוספות

 ₪ 3.50             (0)בייגל יחיד מיני 

 

 בייגל ללא גלוטן
 סוכר וביצים, מכיל שומשום -של חברת גרין לייט 

 ₪ 0                   מחיר לבייגל יחיד

 
 

 ממרחים
 

 סלט טונה

 ₪ 05           ג"מחיר לק

 

 סלט ביצים

 ₪ 05           ג"מחיר לק

 

 אבוקדו

 ₪ 05           ג"מחיר לק

 

 גבינת שמנת רגילה 
 שומן 1%/  שומן 30% 

 ₪ 00           ג"מחיר לק

 

 גבינות שמנת בטעמים 
 זיתים/ עגבניות מיובשות / פסטו / עירית /  שמיר-שום
 שומן 1%/

 ₪ 00           ג"מחיר לק

 



 

       Derech Beit Lechem                     040דרך בית לחם  
 PO BOX              00322           .ד.ת  

    Jerusalem              00004 ם        ירושלי 
Tel: (02) 672-0844 Fax: (02) 671-2370     :טלפון :פקס  

           

וד
מ
ע

ג 
 

 גבינת שמנת סלמון
 שומן 1%/

 ₪ 10           ג"מחיר לק

 

 חומוס

 ₪ 35           ג"מחיר לק

 

 טחינה

 ₪ 35           ג"מחיר לק

 

 טפנד עגבניות מיובשות ביתי

 ₪ 00           ג"מחיר לק

 

 סלמון מעושן
 גר111מגיע בחבילות של 

 ₪ 400         ג"מחיר לק

 
 

 מגשים קרים
 :אחרת צוין אם אלא ,גדלים בשני מוצעים בייגל הולי מגשי

 סועדים 01 עד 01 לכ המתאים - גדול  / סועדים 01 עד 8-לכ המתאים - בינוני

 

 בתפזורת' בייגל סנדוויץ
עגבניות , פסטו, טחינה, חומוס, אבוקדו, גבינות שמנת, ביצים, טונה: במילוי

 ירקות טריים מיובשות עם
 .לא כולל סלמון. הכריכים מגיעים בקרטון מרוכז. כל כריך מגיע עטוף בניילון נצמד

 ₪ 00.50                                                                         'מחיר ליח

 

 בינוני - מגש סלטים וירקות
גבינות  4של  מבחר, 'גר450כ סלט ביצים, 'גר450כ סלט טונה: ממרחים

  ובייגלס ירקות טריים ,כל אחד 'גר450כבטעמים  שמנת
  לבייגלס ניתן לרכוש בנפרד סלסלות. המגש מגיע מוכן להגשה

 ח"ש 6בייגל ללא גלוטן ניתן לרכוש בנפרד בעלות של . לא ניתן להחליף את הבייגלס בבייגל ללא גלוטן

 ₪ 000                            מיני בייגלס 03 אובייגלס  00 :לבחור יש

 

 גדול - מגש סלטים וירקות
גבינות  3של  מבחר, ' גר450כ סלט ביצים, 'גר050כ סלט טונה: ממרחים

  ובייגלס ירקות טריים, כל אחד 'גר450כבטעמים  שמנת
  לבייגלס ניתן לרכוש בנפרד סלסלות. המגש מגיע מוכן להגשה

 ח"ש 6בייגל ללא גלוטן ניתן לרכוש בנפרד בעלות של . לא ניתן להחליף את הבייגלס בבייגל ללא גלוטן

 ₪ 400                               מיני בייגלס 45 אובייגלס  40 :לבחור יש
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 מגש סביח
על  טחינה ביתית ,חמוצים ,ביצים קשות ,עלי גפן ,פלפלים ,חצילים אפויים

  מצע של עלי בייבי
  לבייגלס ניתן לרכוש בנפרד סלסלות. המגש מגיע מוכן להגשה

 ח"ש 6גלוטן ניתן לרכוש בנפרד בעלות של  בייגל ללא. לא ניתן להחליף את הבייגלס בבייגל ללא גלוטן

 ₪ 000    מיני בייגלס 03/ בייגלס  00נא לבחור  - מגש בינוני
 ₪ 400     מיני בייגלס 45/ בייגלס  40נא לבחור  -מגש גדול 

 

 מגש מסיבה
               חצאי כריכי בייגל עם מגוון ממרחים 

 וירקות טריים סלמון מעושן עם גבינת שמנת/ קדו אבו/ קשות גבינות / גבינות שמנת / סלט ביצים / טונה 

 ₪ 005      )חצאים 40 -כריכים  00)מגש בינוני 
 ₪ 300       )חצאים 20 -כריכים  40)מגש גדול 

 

 מיני קרואסונים חמאהמגש 
                מיני קרואסונים חמאה עם מבחר מילויים' יח 40

 סלמון מעושן עם גבינת שמנת וירקות טריים/ אבוקדו / גבינות קשות / שמנת גבינות / סלט ביצים / טונה 

 ₪ 040          יחידות 40

 הטורטיימגש 
 עם מגוון ממרחים  הטורטייחצאי ראפים של 

 םקלוייסלמון מעושן עם גבינת שמנת וירקות / אבוקדו / גבינות קשות / גבינות שמנת / סלט ביצים / טונה 

 ₪ 005     )חצאים 40 -טורטיות  00)מגש בינוני 
 ₪ 300     )חצאים 20 -טורטיות  40)מגש גדול 

 

 מגש ירקות
 בייביפלפלים ובצל אדום על מצע של עלי , מלפפון, פרוסות של עגבנייה

 ₪ 05           מגש בינוני
 ₪ 05            מגש גדול

 

 מגש ירקות ומטבל

 מטבל  עם גמדי מלפפון ותירס, יםפלפל, סלרי, אצבעות גזר
 טחינה/ חומוס / דבש -חרדל/ שום / ויניגרט / אלף האיים  :0נא לבחור מטבל 

 ₪ 10           מגש בינוני
 ₪ 030          מגש גדול

 

 מגש אנטיפסטי קר
 מבחר ירקות קלויים עם מטבל טחינה

 ₪ 000          מגש גדול

 

 מגש ים תיכוני
עלי , תירס, זיתים, חמוצים ,מטבוחה ,יונזמב חציל, טחינה, חומוסגרגירי 

 וקרקרים גפן
 ₪ 00            מגש בינוני

 ₪ 000         למגש גדו
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 בורקס פינוקים
 טחינה וחמוצים, מיני בורקס עם פרוסות ביצה קשה' יח 40
 ₪ 040           'יח 40

 מגש גבינות קשות
על מצע של עלי  מיוחדותמבחר גבינות , מוצרלה, צפתית, בולגרית, צהובה

 ביבי
 ₪ 040          מגש בינוני
 ₪ 430         מגש גדול

 

 מגש קפריזה
 פרוסות של גבינת מוצרלה וגבינה בולגרית עם פרוסות עגבניות ותיבול של זעתר

 ₪ 15           מגש בינוני
 ₪ 000         מגש גדול

 

 מגש פירות
 טריים וחתוכים, מבחר פירות העונה

 ₪ 045       (מנות 05 - 04כ ) בינוני
 ₪ 005       (מנות 42 - 40כ ) גדול

 
 

 סלטים

  סלטים רגילים
 מנות 01 – 01( ליטר 4) גדול/ מנות  8 – 01( ליטר 0) בינוניסלטים אלו ניתן לרכוש בגודל 

 

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

 עם רוטב שמן זית ולימון חסה בולגרית על בסיס
 ₪ 55             בינוני
 ₪ 000          גדול

 

 קיסר
  עם רוטב שום גבינת פרמזן ,קרוטונים ,בצל סגול ,חסהבסיס 

 ₪ 55             בינוני
 ₪ 000          גדול

 

 ישראלי

 עם רוטב שמן זית ולימון  הפטרוזילי, חמוצים, בצל סגול, עגבניות, מלפפונים

 ₪ 55             בינוני
 ₪ 000          גדול
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 פסטה עם טפנד עגבניות מיובשות ביתי
 עם פתיתי בולגריתעירית , זיתים שחורים, טפנד עגבניות מיובשות, פסטה

 ₪ 55             בינוני
 ₪ 000          גדול

 

 
 פסטו הפסט

 בולגריתעם פתיתי רוטב פסטו  ,פסטה

 ₪ 55             בינוני
 ₪ 000          גדול

 

 קולסלאו
 וןותבל מיונז על בסיס רוטבכרוב וגזר עם 

 ₪ 55             בינוני
 ₪ 000          גדול

 

 
 תפוח אדמה

 זנים חמוצים עם רוטב על בסיס מיונבצל ירוק ומלפפו, ביצים קשות, תפוחי אדמה

 ₪ 55             בינוני
 ₪ 000          גדול

 

 סלט פירות
 פירות העונה

 ₪ 01             בינוני
 ₪ 050          גדול

 
 

 סלטים מיוחדים
 מנות 01כ  -ליטר  4 -אלו מגיעים כסלט גדול הסלטים רב ה

 

 אגוזים וגבינה חסה/  תרד
   פרי העונה, קשיו, גבינה, (בכפוף לזמינות במהלך שנת שמיטה) עלי תרד

 ₪ 000          גדול

 

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

 ₪ 000          גדול
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 וולדורף

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

 ₪ 04             בינוני
₪ 022          גדול

 

 קשת
  טויניגרעם רוטב  אדממה, גזר ,פלפל אדום ,תירס, חומוס גרגירי

 ₪ 000          גדול

 

 עגבניות שרי
שמן רוטב  בזיליקום עם, בצל סגול ,כדורי מוצרלה, צנוברים, עגבניות שרי

 זית ולימון
 ₪ 05             בינוני
₪ 010          גדול

 

  אפוי עם גבינת עיזיםסלק 
 זים ורוטב ביתי מיוחדעם גבינת ע, אפוי על מצע עלים סלק
 ₪ 022          גדול

 

 בטטה אפוי עם גבינת עיזים 
על , פטרוזיליה, בצל אדום, חמוציות, גבינת עיזים, קוביות בטטה אפויות

 מצע עלים
 ₪ 022          גדול

 
 פסטה פרפלוני עם משמש

 לותיבויין לבן , משמש, פטרוזיליה, פסטה פרפלוני

 ₪ 04             בינוני
 ₪ 022          גדול

 

 טאקו מקסיקני
, גבינה ,תירס ,שעועית, זיתים שחורים, מלפפונים, עגבניות מיובשות, חסה
 סלסה/ לפי זמינות  אבוקדו :רוטב, וס'נאצ
 ₪ 000          גדול

 
 כרוב אסייתי

רוטב  אטריות אורז קריספי עם ,בצל ירוק, החמנייגרעיני , חמוציות, כרוב
 סויה
 ₪ 000          גדול

 
 עם ירקות קלויים קינואה

 חמוציות, אגוזים, קלויים קישואיםבצל ו, אדום ולבן קינואהמיקס של 
 ₪ 022          גדול
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 (מתוק)בריאות  קינואה
עם רוטב סילאן ומיץ , שקדים, צימוקים, אדום ולבן קינואהמיקס של 

 תפוזים
 ₪ 022          גדול

 

 ניסואז
ביצים  ,עגבניות שרי ,שחורים זיתים, א"תפו, שעועית ירוקה, בסיס חסה

 עם רוטב וינגרת טונה, קשות
 ₪ 022          גדול

 

 טופו מקורמל ברוטב מייפלסלט 
 נבטים, כרוב לבן, עם פרוסות גזר, סלט טופו מקורמל

 ₪ 022          גדול

 
 סלט שעועית

שום , בצל, זיתים שחורים( שחורסויה ו, חומוס, לבן, אדום)וגי שעועית ס 5
 ותבלינים

 ₪ 04            בינוני
 ₪ 022          גדול

 

 בורגול
 שקדים, עשבי תיבול, בורגול

 ₪ 022          גדול

 

 סלט סלמון טריאקי
 יאסייתשומשום שחור עם רוטב , מלפפונים ,חסהעל בסיס קוביות סלמון 

 ₪ 022          גדול

 

 
 סלט נודלס אסייתי

 רוטב אסייתי, ירקות, נודלס
 ₪ 022          גדול

 
 

 מגשי דגים

  מגשי דגים קרים
 )מנות 01-01)וגדול ( מנות 01-8)מגשי הדגים הקרים מגיעים בשני גדלים בינוני , מלבד מגש הסלמון האפוי -שימו לב 

 

 מגש סלמון אפוי
עם  בייביביתי ומוגש על מצע עלי  פלפלים פילה סלמון עסיסי אפוי ברוטב

     ***מוגש קר*** לימון ופלפלים טריים
 ₪ 400        מנות 05מגש של כ 
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 (סלמון מעושן)מגש לקס 
מלווה בפרוסות מלפפונם  בייביגלילי סלמון מעושן מוגשים על מצע עלי 

 טריים ולימון
 ₪ 000          יבינונ
 ₪ 400           גדול

 

 מגש דגים מעושנים
נילוס מעושן על , סלמון,, מקרוסקה, הרינג: מגש עם מגוון דגים מעושנים

 ע של עלי בייבימצ
 ₪ 005          יבינונ
 ₪ 400           גדול

 
 

  מגשי דגים חמים
 מנות 01 – 8: בינוני/ מנות  01 - 01: גדול -הולי בייגל מציעה שני גדלים של מגשים 

 

 סלמון חם
 עשבי תיבול/ לימון שום / טריאקי / פסטו : אפוי ברוטב לפי בחירתך

 ₪ 055         מגש בינוני
 ₪ 300         מגש גדול

 

 דג סול
 סול ממולא ירקות/ סול מטוגן : נא לבחור

 ₪ 025         מגש בינוני
 ₪ 410         מגש גדול

 

 פיקנטיאמנון 
 ₪ 025         מגש בינוני
₪ 410         מגש גדול

 
 

 מגשים חמים ומרקים
  פסטה

 מנות 01 – 8: בינוני/ מנות  01 - 01: גדול -הולי בייגל מציעה שני גדלים של מגשים 
 

 פסטה ורוטב
 יני'פטוצ/ פנה / פוזילי / ספגטי  - 0 פסטהנא לבחור סוג 

 פסטו-שמנת/ שמנת פטריות / שמנת בטטה / וזה ר/ שמנת / בזיליקום עגבניות  -תך לבחיר טביםר

 ₪ 05           ל רוטב"מ 011עם  -בינוני 
 ₪ 040       ליטר רוטב 0.1עם  -גדול 

 ח"ש 050   (גדול)פסטה ברוטב שמנת עם נתיחי סלמון בתנור 
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 אמריקאי -מקרוני וגבינה 
 . דר'מוצרלה וצ, מקרוני וגבינה קלאסית עם פרמזן

 ₪ 000                     מנות 40 - 05 גדול

 

 טונה קסרול
 . פסטה אפויה עם טונה וגבינת מוצרלה

₪ 000                     מנות 40 - 05 גדול

 

 ורוטברביולי 
  תרד/ פטריות / בטטה / גבינה  -לרביולי  0נא לבחור מילוי 

/ שמנת פטריות / שמנת בטטה / רוזה / שמנת / עגבניות בזיליקום : רטבים לבחירתך

 פסטו-שמנת/ פסטו 
 

 ₪ 00           ל רוטב"מ 111עם  -בינוני 
 ₪ 000       ליטר רוטב 0עם  -גדול 

 

 לזניה
 גבינה עם ירקות/ גבינה 

 ₪ 05             בינוני
 ₪ 010          גדול

 

 קנלוני
 צינורות פסטה עם מילוי לבחירה אפויים ברוטב עגבניות ביתי ומוצרלה

 פטריות/ תרד / גבינה : 0נא לבחור מילוי 

 ₪ 00             בינוני
 ₪ 000          גדול

 

 זיתי
 מקרוני אפוי עם רוטב עגבניות ביתי וגבינה

 ₪ 10             בינוני
 ₪ 050          גדול

 

 בסגנון אסייתינודלס מוקפץ 
 נודלס וירקות מוקפצים בסגנון אסייתי

 ₪ 050        (מנות 40 – 05)גדול 
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  פיצות וקוגלים, קישים
 (אחרת צויןאלא אם )ת מנו 01 – 8: בינוני/ מנות  01 - 01: גדול -הולי בייגל מציעה שני גדלים של מגשים 

 

 מנות 51-02 מלבן קיש
 :נא לבחור טעם אחד

  קישואים/ חציל ובולגרית / כרובית / תרד / פלפל קלוי / בטטה / בצל  :רגיל

 ברוקולי/  גבינה/ עגבניות מיובשות / פטריות  /טונה עם זיתים שחורים  :מיוחד

 ₪ 000          רגיל
 ₪ 010          מיוחד

 

 מנות 8-50קיש עגול 
 :נא לבחור טעם אחד

  קישואים/ חציל ובולגרית / כרובית / תרד / פלפל קלוי / בטטה / בצל  :רגיל

 ברוקולי/  גבינה/ עגבניות מיובשות / פטריות / טונה עם זיתים שחורים  :מיוחד

 ₪ 000          רגיל
 ₪ 000          מיוחד

 

 מגש מיני קישים
 מגש עם מגוון מיני קישים בגודל ביס

 ₪ 00          'יח 40 –בינוני 
 ₪ 010         'יח 20 –גדול 

 

 גלסמגש פיצה ביי** חדש**

מגיע אפוי . חצאי בייגלים אפויים עם רוטב עגבניות ביתי עם גבינת מוצרלה

 .או קפוא

₪ 00                              חצאי פיצה בייגלס 1

 

 פיצות אישיות
 מגש עם מיני פיצות אישיות

 רגיל/ בצל / פטריות / זיתים : תוספות

 ₪ 05       )אחד תוספת לבחור יש ('יח 40 –בינוני 
 ₪ 045     ) תוספות לבחור שני יש) 'יח 20 –גדול 

 

 תפוח אדמה קוגל
   יא מסורת"קוגל תפו

 ₪ 040          גדול

 

 ירושלמי קוגל
 אטריות מקורמלות ומתובלות עם פלפל שחור

 ₪ 020          גדול
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 (אחרת צויןאלא אם )ת מנו 01 – 8: בינוני/ מנות  01 - 01: גדול -הולי בייגל מציעה שני גדלים של מגשים 

 

 קציצות ירקות
 קישואים ובטטה עם מטבל לבחירה, א"קציצות תפו

 אלף איים/ ילי מתוק 'צ: מטבל

 ₪ 00          יחידות 05 - בינוני
₪ 000        יחידות 30 - גדול

 

 אנטיפסטי
 ירקות מתובלים וקלויים בתנור

 ₪ 00            בינוני
 ₪ 000          גדול

 

 חציל פרמזן
ן 'אפויות עם גבינות פרמז, שכבות של פרוסות חצילים מצופות פירורי לחם

 ברוטב עגבניות ביתי, ומוצרלה
 

 ₪ 00            בינוני
 ₪ 000          גדול

 

 גלילי חצילים
ברוטב מגולגלות ואפויות , פרוסות חציל ממולאות בתערובת גבינות

 עגבניות ביתי עם מוצרלה
 

 ₪ 00            בינוני
 ₪ 000          גדול

 

 תפוח אדמה מוקרם
 תפוחי אדמה ובטטה אפויים בתנור עם רוטב שמנת מוקרם פרוסות

 ₪ 10            בינוני
 ₪ 050          גדול

 

 תפוח אדמה אפוי
 פלחי תפוח אדמה מתובלים ואפויים בתנור

 ₪ 10            בינוני
 ₪ 020          גדול

 

 האסלבקתפוח אדמה 
 יניםותבל עם חמאהתפוח אדמה אפוי חתוך דק עד חצי הגובה 

 ₪ 10            בינוני
 ₪ 020          גדול
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 בטטה ברוטב קרמל
 קרמל רוטב בטטות אפויות בתנור בזיגוג

 ₪ 10            בינוני
 ₪ 030          גדול

 

 ממולאיםקישואים 
 קישואים ממולאים בגבינה ואפויים ברוטב עגבניות ביתי

 ₪ 00            בינוני
 ₪ 050          גדול

 

 פלפלים ממולאים
 ן'שקדים ופרמז, בזיליקום, פלפלים ממולאים בקוסקוס מלא

 ₪ 00            בינוני
 ₪ 000          גדול

 
 

  ...שקשוקה ועוד, סופלה, ס'בלינצ
 (אחרת צויןאלא אם )ת מנו 01 – 8: בינוני/ מנות  01 - 01: גדול -בייגל מציעה שני גדלים של מגשים הולי 

 

 מלוח ס'בלינצ
 א"תפו/ תרד /  פטריות/ גבינה מלוחה 

 ₪ 00       0לבחור סוג מילוי  יש - יחידות 05: בינוני
 ₪ 020     סוגי מילוי 0לבחור  יש - יחידות 30: גדול

 

 שקשוקה
שום , בצל, פלפלים, תבשיל ביצים ים תיכוני מבושלות ברוטב עגבניות

 ותבלינים
 

 ₪ 020        (מנות 40 - 05)גדול 

 
 סופלה גבינה

 מנה מתוקה

 ח"ש 00          בינוני
 ח"ש 000          גדול

 

 סופלה גזר
 מנה מתוקה עם ציפוי אגוזי מלך

 ₪ 00            בינוני
 ₪ 000                                       גדול
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 בגודל ביס גזר/  מגש סופלה גבינה
 מנה מתוקה

 ₪ 00          'יח 40 –בינוני 
 ₪ 010         'יח 20 –גדול 

 

 מגש בורקס
 פטריות/ תרד / פיצה / א ''תפו/ גבינה  - בורקס במגוון טעמים

 ₪ 55                                            ג"ק 0 -בינוני 
 ₪ 000      ג                             "ק 4 -גדול 

 

 שבלולים מגש בורקס
 מבחר של בורקס שבלולים ביתיים

 ללא לקטוז -בטטה /  בצל/ פטריות/ תרד / גבינה 

 ₪ 05                              יחידות 40  -בינוני 
 ₪ 040                                   יחידות 20 -גדול 

 
 

 מרקים
 בלבד( מנות 01-8)ליטר  0הולי בייגל מציעה מגוון מרקים בגודל של 

 כפות בתשלום נפרד+ ניתן להזמין קערות 
 

 מרק 
 פטריות עם גריסים / עדשים / ירקות  /ברוקולי מוקרם /  אפונה/  בצל/ מינסטרונה / כתום 

 

 ₪ 04          (ליטר 4)בינוני 

 
 

 קינוחים

 מגשי קינוח
 (אחרת צויןאלא אם ) מנות 01 – 8: בינוני/ מנות  01 - 01: גדול -הולי בייגל מציעה שני גדלים של מגשי קינוח 

 

 מגש ריבועים
וחמאת  אורזפצפוצי /  חמאת בוטנים / לימון / פקאן / ברואניז שוקולד

 בוטנים
 ₪ 55          'יח 01כ -בינוני 

 ₪ 005         'יח 01כ - גדול

 

 צלחת פטיפורים
 שוקולד לבן עם אוכמניות/ שוקולד טראפל  / שוקולד קרמל: ממתקי שוקולד בגודל ביס

 ₪ 040         יחידות 40כ
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 מגש מיני מאפינס

 מיוחדים/  אוכמניות / יפס וניל'צ שוקולד / יפס'צשוקולד 

 ₪ 50          'יח 01כ -בינוני 
 ₪ 05           'יח 01כ -גדול 

 

 (קוקיס)מגש עוגיות 
 שבולת שועל, חמאה, שוקולד, יפס'שוקולד צ

 ₪ 50          מנות 01כ -בינוני 
 ₪ 05          מנות 01כ -גדול 

 

 (דייניש)מגש שמרים 
 קינמון, תפוחים, גבינה מתוקה, שוקולד

 ₪ 55          ידותיח 01כ -בינוני 
 ₪ 005        ידותיח 01כ -גדול 

 

 מגש וופל בלגי
  רטביםוופל בלגי עם 

 מייפל/ שוקולד / קרמל / אוכמניות : יםלבחור שני רוטב יש

 ₪ 020         יחידות 30

 

 ס מתוק'בלינצ
 שוקולד/ אוכמניות / גבינה 

 ₪ 00       0סוג מילוי נא לבחור  -יחידות  05 :בינוני
 ₪ 020     סוגי מילוי 0נא לבחור  -יחידות  30 :גדול

 

 מוס אישי
 שוקולד-שוקולד לבן/  ינו'קפוצ/  שוקולד לבן/  שוקולד :כוסיות מוס אישיות 00מגש עם 

 

 ₪ 50           מחיר למגש 

 

 מגש פירות
 טריים וחתוכים, מבחר פירות העונה

 ₪ 045         מגש בינוני
 ₪ 005         מגש גדול

 

 סלט פירות
 פירות העונה

 ₪ 01             בינוני
 ₪ 050          גדול

 
 

 פאים וקינוחים אישיים, עוגות
 עאירוטארטים ופאים המתאימים לכל , הולי בייגל מציעה מגוון של עוגות
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 עוגת גבינה עשירה
 שיש/   קרמל/ אוכמניות / שמנת / שוקולד  :בציפוי

 ₪ 030         מנות 04-00כ 
 ₪ 020(                                                               מנות 04-00)שמנת עם פירורים  

 

 עוגת שכבות שוקולד
 עוגת שוקולד בשלוש שכבות ובין כל שכבה גנש שוקולד משובח

 או סתם אם בא לכם להתפנק, מיוחדים םואירועימתאים לימי הולדת 

 ₪ 050         מנות 04-00כ 

 

 עוגה בחושה
 אוכמניות-לימון/ קינמון / שיש 

 ₪ 50           מנות 04-05כ 

 

 פס - עוגת קפה
 ₪ 20             מנות 1-00כ 

 
 

 פאי ביתי
 אגסים/ פקאן /  ***מתכון חדש***תפוח עץ

 ₪ 040         מנות 04-00כ 

 

 טארט שוקולד קרמל
 שכבות של קרמל וגנאש שוקולד בבצק פריך

 ₪ 040         מנות 04-00כ 

 
 

 קראמבל פירות
 סוכר חום וקינמון פירורי חמאהאגס ופירות יער אפויים בציפוי , תפוח עץ

 ₪ 040         מנות 04-00כ 

 

 
 מאפין

 אוכמניות/ וניל / שוקולד 

 ₪ 1          מאפין גדול 0מחיר ל 

 
 ללא גלוטן שיש קינוח

 (לא טבעוני)מכיל סוכר וביצים 

 ₪ 1           פרוסה 0מחיר ל 
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 שונות

 חד פעמיים כלים
 הוסיפו להזמנתכםניתן ל חד פעמיים או כפות הגשה כליםעם מגשי הולי בייגל אינם מגיעים 

 

 סט כלים חד פעמיים
 ם במבחר צבעים"מפית וסכו, כוס, צלחת: כל סט מכיל

 ₪ 5           מחיר לסט
 ₪ 3.50         כף+ קערה למרק 

 

 מפה חד פעמית
 צבעיםמלבן במבחר / עגול 

 ₪ 0           מחיר למפה

 

 כף הגשה
 ₪ 5           מחיר לכף

 

 לבייגלס סלסלה
 מיני בייגלס 05 אורגיל  בייגלס 00-כל מתאימהכל סלסלה 

 ₪ 05        מחיר לסלסלה

 

 סט שתיה חמה
  סוכרזית, סוכר, תה, קפה, כפית, כוס לשתיה חמה: כל סט מכיל

 !איננו כולל מיחם או חלב
 

 ₪ 2           לסטמחיר 

 
 

 תיה ש
 אנשים בקיץ 4-אנשים בחורף ולכ 1-ליטר שתיה לכ 0.1נא לחשב 

 

 ליטר 5.1  -בקבוק שתיה
 סודה/ מים בטעמים / מים / פיוז טי  /מיצים / מוגזים 

 ₪ 1           מחיר לבקבוק

 

 פומרנץ -ליטר  0טבעי  522%מיץ 
 ₪ 41                                                                                          תפוזים 

 ₪ 41        תפוחים/ לימונדה 
 

 ליטר 5חלב 
 ₪ 1           חלב בקר

 ₪ 00חלב סויה                                                                                                     

 


