
לעובדיהם  לספק  המעוניינים  ועסקים,  לחברות  וקייטרינג  הסעדה  שירותי 
ו/או  קבוע  בסיס  על  ובריאות  מגוונות  טעימות,  טריות,  צהריים  ארוחת 
במטבחנו,  יום  מידי  מיוצרת  החדשה  המנות  סדרת  מיוחדים.  לאירועים 
סטנדרטים  על  יתרה  הקפדה  תוך  ואיכותיים,  טריים  גלם  מחומרי  ועשוייה 
מותאם  שלנו  השירות  ואסתטיקה.  ניקיון  שירות,  מקצוענות,  של  גבוהים 
אישית לכל לקוח במטרה לספק חוויה אנינה וטעימה במיוחד, כל יום מחדש. 

צבעים בצלחת
חוויה חדשה של טעמים לחברות וארגונים



סלטים
אורז מלא, גרגרי חומוס, מלפפון, שעועית ירוקה, זוקיני קלוי, אבוקדו, חסה, בייבי תרד, נבטים, 

כוסברה ופקאן סיני ברוטב וויניגרט אסיאתי 

קינואה, עדשים שחורות, אפונה, מלפפון, עגבניות שרי, פלפל צהוב, סלרי, כרוב סגול, 
נבטי אלפלפא, גזר, בטטה צלוייה, חסה ועלי בייבי, ברוטב ויניגרט  

אטריות שעועית, גזר, מלפפון ירוק פלפלים, כרוב סגול ולבן, פטריות טריות, שעועית ירוקה, 
נבטים, נענע, כוסברה, בצל ירוק, בוטנים קלויים, פקאן סיני בויניגרט אסיאתי (חריף)

חסה ערבית, עליי בייבי, כרוב סגול, גזר, צנונית, קולרבי, מלפפון, עגבניות שרי, פלפלים, זיתים, 
פטרוזיליה וגבינת ֶפָטה ברוטב שמן זית ולימון 

חסה אייסברג, בייבי תרד, נבטים, עגבניות שרי צבעוניות, פטריות, בזיליקום, פטרוזיליה,
צנובר קלוי וכדורי בייבי מוצרלה, 

חסה, עליי בייבי, בצל סגול, מלפפון, עגבנייה, תפודים אפויים, זיתי קלמטה, טונה וביצה קשה 
ברוטב שמן זית, לימון כבוש ואריסה 

לבבות חסה, עלי בייבי, כרוב לבן, עגבנייה, מלפפון טרי, מלפפון חמוץ, בצל סגול, גרגרי חומוס, 
קוביות חציל קלוי, פטרוזיליה וביצה קשה, ברוטב טחינה לימוני

בודהה-בול
'נירוואנה'
(טבעוני) 

בודהה-בול
'נפאל'

(טבעוני) 

סלט
גאדו-גאדו 

סלט מרקטו

סלט סיציליאני

סלט איל פאצו

סלט הריביירה

סלט ירושלמי

חסות, כרוב לבן, נבטים, פטריות, עגבניות שרי, שעועית ירוקה, מלפפון חמוץ, בצל ירוקסלט הים הצפוני 
ונתחי סלמון בציפוי פריך, ברוטב קיסר 

פסטה צבעונית, עגבניות שרי, זיתים, פטריות, ארטישוק, בזיליקום, פטרוזיליה, צנובר קלוי
וגבינת בולגרית ברוטב שמן זית, שום, מלח, פלפל וצ׳ילי



סלט קטן 500 ג'
סלט ירקות ישראלי קצוץ דק ברוטב שמן זית ולימון

מבחר עלים, מלפפון, גזר, צנונית, פטריות ועגבניות שרי ברוטב ויניגרט

.ירקות טריים ופריכים חתוכים גס: מלפפון, גזר, פלפלים, קולרבי, עגבניות שרי וזיתים
מוגש עם ִמְטבָּל אלף האיים

ירקות בכבישה ביתית: קולרבי, לפת, שומר, גזר, פלפלים וסלרי

אומלט, גבינת שמנת, ירקות טריים, חסה ומלפפון חמוץ 

סלט קצוץ

סלט ירוק

ירקות חתוכים

ירקות מוחמצים

פירות העונה

כריך חביתה

ֵלְרמֹו כריך ַפּ

כריך גאודה

גבינת פטה, ממרח עגבניות מיובשת, ירקות טריים ועלי בייבי 

חמאה הולנדית, גבינת גאודה, ירקות טריים, חסה ומלפפון חמוץ  

פירות טריים חתוכים

כריכים חלבי



כריכים פרווה
טונה, ירקות טריים, נבטי אלפלפא, מלפפון חמוץ, ממרח פלפלים קלויים ומיונז עשבי תיבול

ביצים קשות קצוצות, עירית, עגבנייה, מלפפון חמוץ ומיונז

חציל קלוי, ביצה קשה, עגבנייה, מלפפון חמוץ, טחינה הר-ברכה, ממרח לימון כבוש, 
אריסה ופטרוזיליה

טונה, ביצה קשה, תפודים, זיתי קלמטה, לימון כבוש ואריסה 

אבוקדו, עגבנייה, חסה ומלפפון חמוץ

כריך סלט טונה

כריך סלט ביצים

כריך סביח

כריך טוניסאי

כריך עיג'ה

כריך אבוקדו
(טבעוני)

סוגי הלחמים לבחירה 

קציצות ירק ביתיות, עגבנייה, מלפפון חמוץ, טחינה הר ברכה ואיולי צ׳יפוטלה

לחם מחמצתג'בטה ביאנקה / כפריתבגט קלאסי / כפרי
דגנים / כוסמין / קמח מלא

הזמנות: 03-5563000 
כשר חלבי למהדרין בהשגחת הרבנות בני ברק ובד״צ חוג חתם סופר פתח-תקוה


