
 
 מארזי ארוחות שף איכותיות ומענגות 

 המוגשות אליכם טריות וחמות אל מתחם האירוח או בנקודות נוף קסומות ברמת הגולן 
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 ₪( לזוג  250"בוקר טוב גולן"  ) 

 *לחמניות שומשום, לחם מחמצת וחמאה 

 ביצים לאדם( 2חביתות ירק או רגילות  )  -  *עג'ה

 זית, זעתר מן *פוקצ'יטה מהתנור לבאנה, עגבניות, בצל, ש 

 *סלט ירקות כנעני עשיר בשמן זית ולימון 

 *פינכת זיתים סורים בתיבול פיקנטי 

 *מטבל טחינה ביתית 

 *מטבל עגבניות ביתי פיקנטי

 *גבינה בולגרית בנגיעות עירית וסומק 

 שמנת בטעמים *גבינת 

 *לבאנה ביתית שמן זית, זעתר 

 *יוגורט, גרנולה ביתית וסילאן טהור 

 *קונפיטורת הבית

   *פינוק מתוק

 *מיץ פרי טבעי צונן 

 ₪ לאדם  20בתוספת  - אפשרות לשקשוקה במקום עג'ה **
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 ₪(  320"מהגולן באהבה" זוגית +  )

 *לחם מחמצת ולחמניות שומשום + חמאה מתובלת

 פוקצ'יטה בתנור )לבאנה, עגבניה, בצל, ש.זית, זעתר( *

 ביצים לאדם  2  - *עג'ה כנעני )פיטריות,בצל,גמבה ועוד( 

 *מטבל פלפלים קלויים 

 *מטבל פסטו טבעי 

 *טחינה ביתית ירוקה 

 *טפנד זיתים טבעי 

 *גבינה בולגרית עם נגיעות עירית 

 *גבינת גאודה

 ביתית, שמן זית זעתר  *גבינת לבאנה

 *גבינת שמנת בטעמים 

 *סלט ישראלי צבעוני ושופע 

 *סלט טונה וירקות הגן 

 *סלט קינואה עם כרוב סגול וחמוציות ואגוזים 

 *יוגורט, גרנולה ביתית וסילאן טהור 

 *פלחי פירות העונה 

 *מיץ פרי טבעי צונן 

 *קונפיטורת הבית

 *פינוק מתוק 

 
 אפשרות לשקשוקה במקום עג'ה
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 ₪(  330בראנץ' בין ערביים לזוג  )

 מתוך הטעמים הבאים:  2*קיש או פשטידה לבחירה 

 ברוקולי ועשבי תיבול -

 פטריות ובצל -

 כרובית ותרד -

 בטטה ובצל סגול -

 *מאפה מלוח 

 *לחם מחמצת וחמאה מתובלת

 *אנטיפסטי  מגוון ירקות קלויים בתנור 

 ירוקה*מטבל טחינה 

 *מטבל חצילים 

 *מטבל עגבניות פיקנטי 

 : לבחירה 2 -סלטים  

 סלט יווני שופע 

 סלט עלים ירוקים ואגוזים

 סלט קינואה עם כרוב סגול וחמוציות -

 סלט עגבניות שרי, נבטים, חסה וצנוברים -

 לקינוח: 

 מאפה ביתי מתוק 

 פלחי פירות העונה 
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 החגיגה הטבעונית שלנו

 (₪ 320)    טבעוניבוקר זוגי 

 

 ולחמניות + חמאה טבעונית ביתית *לחם מחמצת

 מקמח חומוס, קמח עדשים כתומות, ירקות ועשבי תיבול  – *פריטטה

 עם עגבניות, בצל, זיתים, ש. זית וזעתר  פוקצ'יטה *

 עשיר בשמן זית ולימון *סלט ירקות 

 זיתים וחמוצים  *

 קלויים *פלפלים 

 ביתית ירוקה  טחינה*

 פיקנטי *מטבל עגבניות  

 שומשום, אגוזים, פפריקה, זעתר  *כדורי קשיו וטופו בטעמים:

 טבעי  *מיץ פרי סחוט

 *פלחי פירות העונה 

 מעדן למריחה מטחינה וסילאן *המתוקים 

 כדורי תמרים ושוקולד בציפוי קוקוס 
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  (₪ 340)  טבעונית לזוג ערב  –ארוחת בראנץ' 
 

 מתוך הטעמים הבאים:  2לבחירה  אישי או פשטידה, *קיש  

 ברוקולי ועשבי תיבול -

 פטריות ובצל -

 תרד, מנגולד ובצל וגבינת קשיו -

 כרובית וקישואים -

 בטטה ובצל סגול -

 וחמאה טבעונית  *לחם מחמצת

 מגוון ירקות קלויים בתנור   *אנטיפסטי

 טחינה ירוקה*מטבל 

 חצילים  *מטבל

 עגבניות פיקנטי  *מטבל

 לבחירה:  2-סלטים 

 גזר, סלק, קולרבי ובצל  – סלט שורשים  -

 סלט עלים ירוקים ואגוזים  -

 סלט קינואה עם כרוב סגול וחמוציות  -

 סלט עגבניות שרי, נבטים, חסה וצנוברים  -

 *מאפה במילוי קרם פירות ושוקולד 

 

 



 תוספות בתשלום 

 ₪ לזוג(  45מגוון   ) כדורי גבינה מטופו ואגוזים בציפוי *

 ₪(  55טורטיות במילוי ירקות מוקפצים  )מנה לזוג(  )*

 יחידות( 6-₪ ל 48כיסונים אפויים במילוי פטריות, בצל ועשבי תיבול )*

 

 קינוחים 

 ₪ לשתי יחידות( 30מעדן שוקולד בציפוי נוגט )*

 ₪ לשתי יחידות(  30מעדן וניל בציפוי מנגו או פירות יער )*

 ₪(  35עוגת תפוחים קרמבל ) *

 ₪(  35פלחי פירות העונה  )  *
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 תפריט חופשי לבחירה  –החגיגה הטבעונית שלנו  

 פריטים(   2בהזמנה מראש   )לפחות 

 ₪(  105) - ₪(   או קיש לזוג  85) – פשטידה לזוג *

 ברוקולי ועשבי תיבול -

 פטריות ובצל  -

 תרד וגבינת קשיו  -

 בטטה ובצל סגול  -

 ₪(  105חצילים ועגבניות ) אותרד וקשיו   - לזניה לזוג  *

 ברוטב עגבניות עם עדשים שחורות / ברוטב קרם סלק ואגוזים  פסטה *

 ₪  לזוג(  74)

 לזוג(  85) מפיטריות, כרובית, בצל וטופו זוגית  שווארמה *

 ₪(  70) ברוקולי ובצל()פלפלים, גזר,  נתחי טופו מוקפצים עם ירקות ואגוזים  *

  רוטב לבחירה:

 חמוץ מתוק/רוטב פיקנטי )סויה, סילאן, לימון וצ'ילי ובוטנים( 

 רוטב שום, לימון, נענע ואגוזים 

עדשים, גרגירי חומוס, דלעת, בטטה,, קישואים, בצל   –  וירקות תבשיל קארי  

 ₪ לזוג(  מוגש עם אורז לבן  76)

 *₪ לזוג(  90יחידות  )  8 -עם מטבל טחינה במילוי ירקות מוקפצים  * טורטיות



 מגוון ירקות בתנור בתנור עם מטבל טחינה ירוקה      –אנטיפסטי   

 *₪ לזוג(  68) 

 ₪ לזוג(  75-יחידות 8מטופו ואגוזים בציפוי מגוון  ) כדורי גבינה 

 המתוקים שלנו: 

 יחידות(₪ לשתי   30מעדן שוקולד בציפוי נוגט )*

 ₪ לשתי יחידות(  30מעדן וניל בציפוי מנגו או פירות יער )*

 ₪(  28) עוגת תפוחים קרמבל )מנה אישית( *

מאפינס )גזר במילוי קרם פירות(, )וניל לימוני במילוי קרם פטיסייר(,   *

 ₪ ליחידה( 28שוקולד במילוי קרם)

₪,                                                       240 –רבעה איש לא ₪,  140 - )לזוג עונההפלטה מעוצבת, פירות  *

 ₪(  380 – איש  10-ל
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 הפקת אירועי בוטיק ושטח 

 תפריט לדוגמה: 

 *לחמניות שומשום באפייה עצמית + חמאה מתובלת

 *פיתה, שמן זית, זעתר 

 מיני כריכונים בלחמניות  *סנדויצ'ונים 

 מילוי: 

 *גבינה בולגרית על מטבל פסטו,  פלפל קלוי ונבטים. 

*גבינה צפתית על ממרח טפנד זיתים עם עגבנייה צלויה, בצל, וקישואים  

 קלויים 

*חביתה על ממרח גבינת שמנת  מתובלת בתיבול ביתי עם פרוסות  

 מלפפון וחסה 

 טחינה/גבינת שמנת*חצילים ועגבניות קלויים על מטבל 

 

 קישים 

 *בטטה, פטה ואגוזים 

 *פטריות, בצל וגבינות 

 *ברוקולי, כרובית ושקדים

 *תרד ומנגולד ומוצרלה 

 פלטת גבינות  

 מגוון גבינות בוטיק, עיזים ובקר: 

 תום עיזים, מנצ'גו, גאודה, בולגרית, לאבנה ועוד... 

 

 

 סלטים 

 מגוון פלחי ירקות בשמן זית, לימון 

 ירוקים ואגוזיםסלט עלים 

 גזר, סלק, קולרבי ובצל   –סלט שורשים 

 סלט עגבניות שרי, נבטים, חסה וצנוברים 

 

 



 מטבלים 

 פסטו טבעי 

 טחינה ביתית ירוקה

 טפנד זיתים טבעי 

 מטבל עגבניות פיקנטי 
 

 פלחי פירות העונה 

 *מיץ תפוזים ומיץ לימונענע 

 אפשרות לקינוחים מתוקים לסיום: תוספת 

 בראוניז שוקולד ואגוזים, פאי פקאן,  -פטיפורים   

 תפוחים מקורמלים, מיני פחזניות  ’קראמבל
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 קבלות פנים, מתוקים וקינוחים 

 )מתאים לקבלת פנים( מהמטבל באהבה 

 

 * לחם מחמצת, לחמניות

 * פלחי ירקות 

 * סלט עלים עם אגוזים 

 * חמאה מתובלת 

 * מטבל טחינה ביתית 

 עגבניות פיקנטי* מטבל 

 * מטבל חצילים 

 * טפנד זיתים 

 * עוגה מצופה בשוקולד 

 

 מהמחלבה באהבה

 פלטת גבינות בוטיק *

 סוגי גבינות עיזים ובקר 5   

 

 לחמים 

 באפיה ביתית+ חמאה מתובלת לחם מחמצת 

 שמן זית זעתר / פיתה כנענית  – ברוסקטה 

 



 

 מטבלים 

 פלפלים קלויים 

 פסטו 

 חצילים עם טחינה 

 לאבנה שמן זית וזעתר 

 

 סלטים 

 מגוון פלחי ירקות  -

 סלט עלים ירוקים ואגוזים  -

 סלט קינואה עם כרוב סגול וחמוציות  -

 סלט עגבניות שרי, נבטים, חסה וצנוברים  -

 

 לקינוח: 
 עוגה מצופה בשוקולד 
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 :מגשי אירוח של מיני כריכונים במגוון סוגי מאפים
 שומשום / באגט/ מחמצת/ דגנים טורטיות ועוד לחמניות/ 

 במילוי: 

 *גבינה בולגרית על מטבל פסטו,  עלי בייבי בנגיעות שמן זית, סומק ובזיליקום. 

 *גבינה צפתית על ממרח טפנד זיתים עם עגבניה צלויה, בצל, וקישואים קלויים 

 *סלט טונה עם חמוצים וירקות גינה 

 . *גבינה צהובה עם חמאה וירקות גינה

 י, מלפפון דק ועלים ירוקים ט*גבינת גאודה על מטבל אנטיפס 

*חביתה על ממרח גבינת שמנת  מתובלת בתיבול ביתי עם פרוסות עגבנייה  

 במליחות עדינה וחסה

 בצל, פטריות ופטרוזיליה בתוספת תשלום(  -)חביתת ירק

 *אבוקדו )בעונה( עם בצל ירוק ונבטים 

 טחינה/גבינת שמנת *ירקות קלויים על מטבל 

 *לאבנה, שמן זית, זעתר ועלים ירוקים 

 פילפל וקישואים קלויים בנגיעות שום ולימון על ממרח גבינת שמנת  *

 מטופו וחרוזי זיתים.)טבעוני(

 

 ברוסקטות ומטבלים 

טפנד זיתים, מטבל עגבניות, פסטו, מטבל ארטישוק ירושלמי, מטבל חצילים,  

 מטבל טחינה 

מלפפון, עגבניות, עגבניות שרי, גזר, צנוניות, קולרבי,    – מגש פלחי ירקות 

 פטריות 

 )קולורבי פלפל, מלפפון, )גזר, ספלוני מקלות ירקות טריים 

 

 



 מגש פטיפורים 

 במילוי קרם וניל וציפוי שוקולד  פחזניות 

 פירות וקרמבל, פרג ואגוזים, שוקולד צ'יפס  -  מאפינס  

 ריבועי פאי לימון, פאי פקאן, בראוניז שוקולד ואגוזים 

 קראמבל תפוחים מקורמלים

 

 מגש טארטלטים 

 /קיווי/מנגו/פירות יער    -עם קרם פטיסייר במגוון פירות 

 

 מגש מתוקים 

 וציפוי פירות יער/מנגו  *מיני מעדן וניל 

 גנאש ושבבי עוגיות  *מיני מוס שוקולד, 

 עם פירורי עוגיות   *קציפת גבינה

 

 מגשי פירות 

מגשי פירות העונה בטעמים נפלאים משמחים ומענגים בכל טבעי הקשת  

 והטעמים במגוון גדלים. 

 מתאים כקינוח  לארוחה, יום הולדת ואירועים חגיגיים. 

 פלטות פירות קטנה 
 אנשים  4 - מתאים ל

 
 פלטות פירות גדולה

 אנשים  10 - מתאים ל

 

 

 

 


