
 

 

 

 

 

 

 לביח קוקטיילתפריט 

 עמדות לבחירה +בר סלט +בר מנות אחרונות 4

 

 האורחים( )מגולגל לעיני צמחוניעמדת סושי  .1

 )חביתה יפנית( בצל ירוק, מלפפוןאבוקדו, גזר, דלעת משומר, טאמגו במילוי: 

 סבי, רוטב סויה.ג'ינג'ר משומר, וומוגש עם: 

 

 מבחר פסטות – בר פסטה .2

תים ועגבניות זיאוליו אוליו )שמן זית, איטלקי, פטריות ושמנת מוקרם,  םת ובזיליקועגבניו: רטבים 

 לבחירה( 2) ., בטטה ושמנת( פסטו ולבבות ארטישוקמיובשות

 

 לבחירה( 2)  בר דגים .3

סלמון מעושן ממולא בסלט תפו"א, מגשי הרינג, טורטיות במילוי שיפודי סלומון ברוטב טריאקי, 

 סלמון שלם בתנור צלוי בעשבי תיבול )בתוספת תשלום(.ושן, גבינת שמנת וסלמון מע

 

 לבחירה( 1) מן הלול .4

 ועוד.. צהובה גבינה, תיבול עשבי, עגבניות פטריות, בצל -בר אומלטים עשיר

 שקשוקה עגבניות מסורתי, שקשוקת תרד, שקשוקת חצילים –בר שקשוקות 

 

 פנקייקים בר .5

 ופירות , קוקוסשוקולד סירופ, מייפל פסירו -תותוספעם  יפנקייק דיינרס אמריקא 

 

 בהנהלת אבי ודבורה שרף
816-906-0544  /scharf.avi@gmail.com 

 כשר למהדרין
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 סוגים לבחירה( 3) בצק פריך ממולא בירקות מוקרמים – בר מיני קישים .6

 , תרד, ים תיכוני, בצל, תירס, בטטה, עגבניות.יפטריות, ברוקול            

 

 טאבון פיצה .7

 פיצה אישית הנאפת לעיני האורחים בתנור טאבון מסורתי עם תוספות לבחירה:

 ות, בצל, זיתים, תירס, אננס, עגבניות, רוטב עגבניות ביתי וגבינותפטרי

 

 פיתות אש תנור ממולאות ומגולגלות לעיני האורחים: – עמדת סביח .8

 חציל קלוי, תפו"א מבושל, ביצה קשה, טחינה אסלית, פטרוזיליה לתיבול.במילוי: 

 

 לבחירה( מוגש עם שקדי מרק, קרוטונים וגבינה מגורדת 2) מרקים בר .8

מינסטרונה, בצל צרפתי, טריו כתום, ירקות וגריסים עשיר, אפונה, פטריות מוקרם 

 בניחוח קארי, עגבניות ואורז קטיפתי

 

 בר סלט להרכבה עצמית  .9

בי עגבניות שרי, מלפפונים, פלפלים, גזר, פטריות,  חסה, נבטים, זיתים, חמוצים, עש

 תיבול,  בצל סגול, גבינה בולגרית, רטבים, קרוטונים וגרעינים

 

 בחירה(ל 6): בר מנות אחרונות

עוגת גבינה עוגת גבינה ושוקולד, עוגת גבינה וריבת חלב, עוגת גבינה בציפוי אוכמניות,  –טריקולד 

וקולד עם סלט פירות, מגש פירות מעוצב, מוס שוקולד מוגש עם סלסולי תפוז, מפל שופירורים, 

מוס לימון  –תוספות מפנקות, מוס קפה על שברי מרנג עם שקדים מקורמלים, פאי לימון בכוסיות 

עם  בראוניס פאדג' שוקולד -על מצע פירורים בעיטור שברי מרנג, פאי תפוחים, פרמידת ד"ש 

 גלידה ורוטב שוקולד, פאי פקאן אמריקאי, אגסים מבושלים ביין ממולאים בגנאש שוקולד.

 

 

 



 

 

 ת'-השרות כולל הכל מ א'

 

 קולה, ספרייט, מים מינרלים, פריגת, משקאות דיאט-: קוקהשתייה קלה בר .1

ע, לימון, שחור, נענמגורען ובטעמים שונים, קפה צמחים תה  :פינת קפה .2

 סוכר, ממתיק, חלב

 מנהל אירוע וצוות מלצרים .3

 ניקיון האולם והמטבח בגמר האירוע .4

 וי ומרכזי שולחןארגון, עריכה, עיצוב, כלי נ .5

 כלי פורצלן מהודרים, מפות ומפיות בד .6

 

 


