
 קייטרינג קפה בעגלא מזמין אתכם להנות מאוכל טוב,
שירות אדיב ומקצועי בהגשה אסטתית ויפה.

 אנו נעצב את האירוע המושלם עבורכם לפי תקציבכם
 והעדפותכם האישיות.

 נקפיד על הפרטים הקטנים כמו על הגדולים ונעשה הכל
שתהנו מחוויה נעימה ויוצאת דופן.

 מטבחינו מכין כיבוד מחומרי גלם איכותיים וטריים בכשרות
מהודרת של בד״צ בית יוסף.

מאחלים לכם אירוע מושלם

שלכם,
קפה בעגלא

 טלפון: 08-928-5511 פקס: 08-928-5599 כתובת: מושב גמזו רחוב הברוש 73 ד.נ. המרכז 73130
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הצעת מחיר לכל שמחה: חלבי

בר לחמים, גבינות וממרחים

מנות עיקריות: 1 לבחירה בכמות של 2 שפנדישים גדולים

קישים: מומלץ לבחור 3 טעמים

לחמי מחמצת במגוון טעמים: זיתי קלמנטה, אגוזים, תמרים, דגנים ועוד  •  
בייגל אמריקאי - תוספת 4 ש״ח למשתתף  •  

מגשי גבינות: גבינות שמנת בטעמי שום שמיר, זיתים וקרם  •  
סלטים: טונה, ביצים )לא בקיץ( ואבוקדו  •  

ממרחים: פסטו, טפנד זיתים, טחינה, עגבניות מיובשות, צ׳מיצ׳ורי ועוד  •  

תפוח אדמה מוקדם ברוטב שמנת אלפרדו  •  
הום-פרייז: תפוח אדמה בצ׳ילי מתוק  •             

תפוח אדמה קריספי אפוי בתנור  •  
או )אפשר לבחור 2 סוגי פסטות(

פסטה מסולסלת עם ירקות מוקפצים  •  
פסטה מוקרמת ברוטב שמנת אלפרדו ופטריות  •  

פסטה פסטו עם קוביות בולגרית/ פטה  •  
פסטה ברוטב עגבניות  •  

פסטה ברוטב רוזה  •  
או

ירקות אנטיפסטי קלויים בשמן זית ועשבי תיבול- מוגש בטמפרטורת   •  
החדר במגשים עגולים

שקשוקה / לזניה   •  

פטריות  •  
בצל  •  

בטטה  •  
גבינות וזיתים  •  

תרד  •  
ברוקולי  •  

אנטיפסטי  •  

בר סלטים: 3 לבחירה
סלט ישראלי גדול בתיבול ישראלי  •  

סלט אורגנטו בתוספת רצועות בטטה מוקפצות  •  
סלט ירוק גדול בתוספת תפוחי עץ  •  

סלט ניסואז  •  
סלט גזר גדול בתיבול חמוץ מתוק   •  

סלט חסות, תפוחי עץ ואגוזי פקאן סיני   מסוכרים  •  
סלט כרוב סגול: בתיבול אסייתי, בתוספת פלחי פרי הדר.  •  

סלט כרוב אסייתי  •  
סלט עגבניות שרי עם פסטו בתוספת גבינת פטה.  •  

סלט עלים ברוטב מיושום  •  
סלט יווני בתוספת צנוברים מתובל במיץ לימון ושמן זית.  •  

סלטי בריאות  בתיבול חמוץ, שמן זית ולימון.  •  
סלט סלרי עם תמרים ופקאנים  •  



בר מתוקים: פטיפורים במגוון טעמים
ריבועי עוגת גבינה  •  

ריבועי בראוניז ואגוזים  •  
כדורי טראפלס שוקולד  •  
פחזניות בקרם פטיסייר  •  

פטיפור פאי אגוזים   •  
פטיפור תפוחים  •  

כדורי שוקולד בקוקוס  •  
כדורי שוקולד בסוכריות  •  

ההצעה כוללת:
שתיה קלה קרה )מוגזת, שאינה מוגזת, כולל מים וסודה(
כלים חד"פ איכותיים: מפות אל-בד, כלי הגשה וכלי אוכל

איש צוות לעריכת הבופה בלבד )לא איש צוות צמוד(

עלות אנשי צוות ודמי משלוח יקבעו על פי כמות המשתתפים ומיקום האירוע.

לשירותכם בכל עת,


