
שירותי קייטרינג

For details and orders:
Ohad 050-7680063
Hanan 052-5063335

Happy
and kosher Passover
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Passover Menu

PriceAmount

29 NisHalf literTri-color peppers marinated in garlic and olive oil

29 NisLiterHomemade  pickles

29 NisHalf literSweet potato cubes combined with sautéed green 
onions pecan and silan

29 NisLiterRaw carrot salad with chives and pecans

29 NisHalf literSpicy tomato salad  - matbucha

29 NisHalf literCooked beet salad

29 NisHalf literLiver zucchini

29 NisHalf literRich andalusian eggplant in spicy tomato stew 

25 NisQuarter literHomemade horseradish

50 NisHalf literHomemade charoset

Salads

 Kosher
Mehadrin
for non-kitniot



מחירכמות

28 0.5₪ ליטרפלפלים בשלושה צבעים בתחמיץ שום ושמן זית

22 ₪ליטרחמוצי הבית

29 0.5₪ ליטרקוביות בטטה ודלעת בשילוב פקאן בצל ירוק וסילאן

30 ₪ליטרכרוב סיני מעוטר באננס בצל ירוק ונבטים

28 0.5₪ ליטרסלט עגבניות פיקנטי - מטבוחה

28 0.5₪ ליטרסלט סלק מבושל

24 0.5₪ ליטרקישואים בטעם כבד

24 0.5₪ ליטרחציל אנדלוסי עשיר בתבשיל עגבניות פיקנטי

30 ₪ליטרארטישוק ושומר בלימונענע

25 0.25₪ ליטרחזרת תוצרת בית

50 0.5₪ ליטרחרוסת תוצרת בית

מחירכמות

90 5₪ מנותקציצות גפילטע פיש

פילה סלמון נורבגי בתערובת עשבי תיבול טריים
130 5₪ מנותאפוי בתנור

פילה סלמון נורבגי מעושן בגריל פחמים
135 5₪ מנותעל מצע קרם בטטה מעודן

120 5₪ מנותפילה אמנון בסגנון מזרחי על בסיס פלפלים וארטישוק

120 5₪ מנותפילה אמנון בפסטו ביתי ובעיטור עגבניות שרי

מחירכמות

40 2₪ ליטרמרק עוף ביתי עם ירקות

20 10₪ יחידותקניידלך ביתי

40 2₪ ליטרמרק בצל צרפתי

מחירכמות

65 0.5₪ ליטרכבד קצוץ בתוספת ריבת בצל

גלילות חציל במילוי בשר עגל ועשבי תיבול
90 5₪ מנותעל רוטב עגבניות אמיתי

תחתיות ארטישוק במילוי קציצות בקר
90 5₪ מנותברוטב בצל סלרי וזעפרן 

סלטים

מנות דג

מרקים

ראשונות
כמות מחיר

פלפלים בשלושה צבעים בתחמיץ שום ושמן זית 0.5 ליטר ₪ 28

חמוצי הבית ליטר ₪ 22

קוביות בטטה ודלעת בשילוב פקאן בצל ירוק וסילאן 0.5 ליטר ₪ 29

כרוב סיני מעוטר באננס בצל ירוק ונבטים ליטר ₪ 30

סלט עגבניות פיקנטי - מטבוחה 0.5 ליטר ₪ 28

סלט סלק מבושל 0.5 ליטר ₪ 28

קישואים בטעם כבד 0.5 ליטר ₪ 24

חציל אנדלוסי עשיר בתבשיל עגבניות פיקנטי 0.5 ליטר ₪ 24

ארטישוק ושומר בלימונענע ליטר ₪ 30

חזרת תוצרת בית 0.25 ליטר ₪ 25

חרוסת תוצרת בית 0.5 ליטר ₪ 50

כמות מחיר

קציצות גפילטע פיש 5 מנות ₪ 90

פילה סלמון נורבגי בתערובת עשבי תיבול טריים
אפוי בתנור 5 מנות ₪ 130

פילה סלמון נורבגי מעושן בגריל פחמים
על מצע קרם בטטה מעודן 5 מנות ₪ 135

פילה אמנון בסגנון מזרחי על בסיס פלפלים וארטישוק 5 מנות ₪ 120

פילה אמנון בפסטו ביתי ובעיטור עגבניות שרי 5 מנות ₪ 120

כמות מחיר

מרק עוף ביתי עם ירקות 2 ליטר ₪ 40

קניידלך ביתי 10 יחידות ₪ 20

מרק בצל צרפתי 2 ליטר ₪ 40

כמות מחיר

כבד קצוץ בתוספת ריבת בצל 0.5 ליטר ₪ 65

גלילות חציל במילוי בשר עגל ועשבי תיבול
על רוטב עגבניות אמיתי 5 מנות ₪ 90

תחתיות ארטישוק במילוי קציצות בקר
ברוטב בצל סלרי וזעפרן  5 מנות ₪ 90

סלטים

מנות דג

מרקים

ראשונות

PriceAmount

65 NisHalf literChopped liver with onion jam

95 Nis5 servingsEggplant rolls stuffed with veal and herbs on a real 
tomato sauce

95 Nis5 servingsArtichoke bottoms filled with beef patties celery, 
onion and saffron sauce

45 Nis2 servingsHomemade chicken soup with vegetables

45 Nis2 literOrange soup PriceAmount

135 Nis5 servingsChicken steak with herbs

135 Nis5 servingsSteak chicken and honey garlic glaze

90 Nis5 servingsMarinated grilled chicken thighs

110 Nis5 servingsGrilled chicken thighs

120 Nis5 servingschicken schnitzel

140 Nis5 servingsAsado - Argentine meat stew

140 Nis5 servingsRoasted shoulder Veal in pepper and 
champignon sauce

55 Nis2 servingsPortobello burgers filled with Asian wok fried 
vegetables

PriceAmount

45 Nis2 literSweet potatoes  with thyme, rosemary and olive oil

45 Nis2 literParizian baked potato with herbs 

52 Nis1 literProvence ratatouille - oven-baked fresh vegetables 
with French seasoning

35 NisEnglish cake 
tray

Potato Kugel

44 Nis2 literTsimis- sweet baby carrots

PriceAmount

90 Nis5 servingsGefilte fish

145 Nis5 servingsNorwegian salmon fillet with a mixture of fresh 
herbs baked in the oven

145 Nis5 servingsNorwegian salmon fillet with sweet chili sauce

120 Nis5 servingsAmnon fish Fillets based on peppers Oriental style

Starters

Main Course

Side Dishes

Fish


