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תמיד חלמתם על אירוע מושלם?
מחלקת האירועים של מנדרין מפיקה אירועים אצלכם בבית או
במקום העבודה .אנו נתאים לאירוע שלכם חוויה קולינרית בכל גודל.
תפריט מגשי האירוח הינו פתרון מושלם להרמות כוסית ,ישיבות,
השקות או אירועים פרטיים .כל מגש נעשה על ידי השפים שלנו תוך
כדי הקפדה על הפרטים הקטנים .כל מה שנותר לכם זה לארח,
ליהנות מהאירוע ולקצור שבחים.

bread & vegetables

מגש ממרחים מוגש עם ככר לחם כוסמין,
 6סוגים לבחירה :חציל בטחינת סילאן /
גבינת שמנת  /יוגורט  /טחינה הר ברכה /
לאבנה  /פסטו  /סלסת פלפלים  /גוואקמולה

95

₪

מגש ירקות חתוכים בליווי מטבל

95

₪

בייגל טוסט :משולשי בייגל טוסט עם
מוצרלה ותוספות לבחירה :טונה  /פטה /
זיתי קלמטה  /ביצה קשה  /עריסה  /פסטו /
בצל סגול  /עגבנייה 16 .יח‘

150

טוניסאי :כריכונים במילוי טונה ,עריסה,
זיתים ,ביצה קשה ,תפוח אדמה ולימון
כבוש 16 .יח‘

140

₪

₪

סביח :פיתות קטנות במילוי חציל ,ביצה,
מלפפון חמוץ ,עגבנייה וטחינה 16 .יח‘

140

אומלט :פיתות קטנות עם אומלט עשבי
תיבול ובצל ,ירקות ,פסטו ומיונז  /טחינה
ועריסה 16 .יח‘

140

₪

₪

FRESH SALADS & ANTIPASTI

סלטים גדולים
יווני סלט חתוך גס (כמו ביוון) עגבניה ,מלפפון,
חסה ,שרי ,פלפל קלוי ,זיתי קלמטה ,בצל
סגול ,סלק ,תרד ,וצנון עם פטה יוונית בתיבול
שמן זית ולימון
בריאות בורגול מלא ,סלק ,מלפפון ,נבטים,
בצל סגול ,גזר ,נענע ,פטרוזיליה ,בצל ירוק,
צנון ,טחינה גולמית ושקדים קלויים
ניסואז טונה ,ביצה קשה ,שעועית ירוקה,
חסות ,תרד ,עגבניה ,מלפפון ,צנונית ,בצל
סגול ,זיתי קלמטה ובצל ירוק ברוטב שמן זית
ולימון ותפוחי אדמה

כפרי חסות ,עגבניות שרי ,בצל סגול ,גזר,
צנונית ,פירות העונה ברוטב ויניגרט תמרים
ותערובת פיצוחים
שרי עגבניות שרי ,שעועית ירוקה ,בצל סגול,
זיתי קלמטה ,גרנולה ואגוזים בתיבול פסטו,
שמן זית ולימון
סביח חציל קלוי ,עגבניה ,מלפפון ,מלפפון
חמוץ ,ביצה קשה ,בצל סומק ופטרוזיליה
ברוטב שמן זית ,לימון וטחינה

95

₪

מגש ירקות אנטיפסטי :מגוון ירקות
קלויים בתנור אבן עם שמן זית,
אורגנו ותבלינים

95

₪

מגש קישים :מיני קישים מבצק
פריך במילוי גבינות וירקות
אנטיפסטי .כ 20-יח‘

150

₪

מגש פשטידות :מיני פשטידות
חלביות במגוון מילויים כ 20-יח‘

150

₪

מגש לביבות טבעוניות :עם סלסה
עגבניות וטחינה .כ 20-יח‘

150

₪

מגש ברוסקטות :ברוסקטה איטלקית עם
סלט טונה  /גווקאמולה  /אנטיפסטי וגבינת
פטה  /סלמון מעושן ושמנת .כ 15-יח‘

95

₪

מגש טורטיה סושי :טורטיות ביס מגולגלות
במילוי סלמון ואבוקדו  /ירקות אנטיפסטי
וגבינת פטה  /טוניסאי .כ 24-יח‘

145

₪

טורטיה ראפ :כריכוני טורטיות מגולגלות
וארוזות במגוון מילויים כ 16-יח‘

150

₪

just one more...

מגש כריכים אישיים :עטופים מלחם כוסמין
ולחם איטלקי עם סלט טונה  /ממרח אבוקדו /
אנטיפסטי  /חביתה .כ 15-יח‘
מגש פחזניות :מיני פחזניות במילויים שונים:
קרם סלמון  /סלט ביצים  /גוואקמולה /
יווני עם פטה  /סלט טונה .כ 20-יח‘

150
140

₪

₪

מגש כריכוני קרואסון :קרואסוני חמאה
ממולאים בסלט טונה  /ממרח אבוקדו /
סלט ביצים  /אנטיפסטי  /סלמון .כ 15-יח‘

145

₪

מגש כריכונים בלחמניות בריאות :כ 15-יח‘

150

₪

פסטה ברטבים :שמנת פסטו  /שמנת
פטריות  /נפוליטנה  /רוזה

150

₪

pastry

מגש מאפים מלוחים:
מאפים מבצק פריך ,עלים
ושמרים במגוון מילויים.
כ 25-יח‘

95

מגש מאפים מתוקים:
מגוון מאפי שמרים חמאה.
כ 25-יח‘

95

₪

₪

מגש עוגות בחושות
כ 30-פרוסות
מגש עוגות
שמרים  /קרנצים  /שטרודל וינאי
כ 30-פרוסות

110
110

מבחר עוגות שלמות
שמרים  /בחושות  /שטרודל וינאי

49

₪

מבחר מארזי עוגיות

45

₪

₪

₪

מוזלי ענק מפורק :קערת יוגורט,
סלט פירות ,גרנולה ,סילאן ,כלי
הגשה 25 ,כוסות וכפות

200

מגש מוזלי 10 :כוסות אישיות עם
יוגורט ,פירות העונה ,גרנולה ופירות
יבשים .מוגש עם סילאן בצד

110

₪

מגש פירות העונה

165

₪

₪

מגש פחזניות במילוי קרם שמנת
וניל בציפוי שוקולד ואגוזים או
אבקת סוכר כ 20-יח‘

160

₪

מגש מיקס מיני קינוחים פרימיום
כ 25-יח‘

189

₪

מגש מיני פאי כ 20-יח‘

189

₪

התפריט
מגש ממרחים עם לחם כוסמין

₪ 95..........

מגש ירקות חתוכים בליווי מטבל
סלטים

₪ 95......

גדולים ₪ 95......................................

משולשי בייגל טוסט

מגש כריכונים בלחמניות
מגש

בריאות ₪ 150....

פחזניות ₪ 140.....................................
קרואסון ₪ 145........................

מגש כריכוני

₪ 150.........................

פסטות ₪ 150................................................

טוניסאי ₪ 140...............................................

₪ 95..........................

מגש מאפים מתוקים

סביח ₪ 140...................................................

מגש מאפים

אומלט ₪ 140................................................

מגש עוגות  /עוגות

מגש ירקות

אנטיפסטי ₪ 95........................

מגש

קישים ₪ 150........................................

מגש

פשטידות ₪ 150...................................

מגש לביבות
מגש

טבעוניות ₪ 150.....................

ברוסקטות ₪ 95...................................

מבחר עוגות

מלוחים ₪ 95...........................

שלמות ₪ 49...........................

מבחר מארזי
מגש

בחושות ₪ 110.............

עוגיות ₪ 45............................

מוזלי ₪ 110..........................................

מוזלי ענק

מפורק ₪ 200..............................

מגש פירות

העונה ₪ 165.............................

מגש פחזניות במילוי קרם

מגש טורטיה

סושי ₪ 145.............................

מגש טורטיה

ראפ ₪ 150.............................

מגש מיני פאי

מגש כריכים

אישיים ₪ 150..........................

מגש מיקס מיני קינוחים

שמנת ₪ 160....

₪ 189....................................
פרימיום ₪ 189....

להשלמת האירוע
שתיה קלה ליטר וחצי |  | ₪ 13חצי ליטר |  | ₪ 10בקבוק יין מבעבע

| ₪ 45

כלים חד פעמיים מהודרים :צלחת ,סכו“ם ,כוס ,מפית ,מגבון |  ₪ 5לסועד
המחירים אינם כוללים דמי משלוח ,המחיר משתנה בהתאם לאיזור החלוקה.

לפרטים והזמנות התקשרו אלינו | 04-8380691
info@mandarin.org.il | www.mandarin.org.il

