" אירועים בלב הטבע – זה בלב שלנו "

תפריט ערב היימישע בייגל

לחמי ם וממרחים
בייגל אמריקאי במבחר טעמים
לחמניות שום
לחם כפרי
גבינת שמנת שום
גבינת שמנת טבעי
ממרח זיתים

סלטים
סלט יווני עם נגיעות של מוצרלה
סלט עלים עשיר
כרוב וחמוציות עשיר בפקאנים
גבינות קשות (צהובה ומלוחה)
עגבניות עם בצל פיקנטי
דגים מעושנים
חם וטרי
מרק בצל עם קרוטונים וגבנ"צ
פסטה עם מבחר רטבים בנפרד
קיש בצל פטריות
תפו"א מוקרם בשמנת
ירקות אנטי פסטי
שבלולי פיצה

קינוח
בר פירות העונה
עוגת שמנת עשירה
בראוניז שוקולד

כללי
שתייה קלה מוגשת בקרפים :מים מינרלים ,מיץ תפוזים ולימונדה.
בר שתיה חמה עשיר חלבי ,המלווה את כל האירוע.
עריכה בכלי זכוכית מהודרים ,מפות ומפיות.
עיצוב המזנונים בסגנון ייחודי ואומנותי של היימישע בייגלס.
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מחירים ותוספות

מחיר למנה בסיסי –₪ 87
קבלת פנים :אגרולים,פסטלים,פלחי ירקות,פירות מעוצבים,קרקים
בטעמים שונים,חמוצי הבית ,שתייה קרה ,שתייה חמה ₪ 16- ,למנה
(מינימום  50מנות)
תוספת לדגים טריים  ₪ 10 -למנה.
תוספת לכל מנה חמה  ₪ 8 -למנה.
תוספת של קינוח או סלט  ₪ 4למנה.
עמדת וופל בלג :מוגש עם קצפת עשירה וציפויי שוקולדי ₪ 900-תוספת
 2טעמים גלידות  350ש"ח
עמדת פנקייק עשוי במקום ( ₪ 900המכונה עובדת בקצב של 90
יחידות לשעה בערך).
עמדת גלידות  3טעמים מוגש עם סוכריות וסירופ שוקולד ומייפל ₪ 650
מכשיר אייס במקום  2 ₪ 800 -טעמים  70כוסות לכל טעם.
עמדת פסטות עשוי במקום  3 -סוגי פסטות 3 ,סוגי רטבים ועוד מגוון של
תוספות ₪ 1,450
ניתן לקבל תפריט במחיר מוזל בעריכה חד פעמית לפי המפורט בקישור.
הערות:
תנאי תשלום :בסוף האירוע.
שירות לאורך האירוע.
אירוע מינימום  80מנות ( 80מוזמנים מבוגרים)
"מבוגר" :מגיל  10ומעלה | "ילד" :מגיל  4-10משלם  70%מהמחיר
נהוג להשאיר טיפ לצוות ולמלצרים  5%-10%מעלות המנה.
מדיניות ביטולים :בכפוף להסכם האירועים.
כל המחירים כוללים מע"מ.
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