
 

 

 

 

 תפריט אירוע מוזל 
 

  פתיח

לחם ומטבלים 
 

 

 

  ראשונות

 סוגים לבחירה  4ללא הגבלה,   למרכז השולחן מוגשות
 על מצע טחינה פלפלים, איולי לימון כבוש, שקדים ועשבי תיבול כרובית 

 ושמן זית  על מצע טחינה חציל בלאדי

עגבניות, עגבניות שרי, מלפפון, בצל ירוק, זיתי קלמטה, עשבי תיבול, בצל סגול, צנונית, אורגנו,   סלט פטוש 

 סומק וקרעי חלה. 

פפאיה, גזר, סלק, קולרבי, צ'ילי ברוטב ויניגרט חמאת בוטנים.  סלט שורשים  

לימון וחמוציות וגבינת פטה בטטה, כרוב אדום, אדממה, נענע, חמוציות, פקאנים ברוטב ויניגרט קינואה  סלט  

 

 עיקריות

 סוגים לבחירה 3מוגשות למרכז השולחן ללא הגבלה, 

רוטב עגבניות, מוצרלה , פרמז'ן, שמן זית ובזיליקוםפיצה מרגריטה   

שלושה סוגי בצלים, בטטה אפויה ואספרגוס ברוטב שמנת  ריגטוני בטטה  

ופרמז'ן רוטב עגבניות, בזיליקום, אורגנו, מנגולדספגטי מיטבול    

שערות פרסה וחציל קלוי  חזה עוף בקרמל תפוז  

חזה עוף בציפוי פריך  שניצל  

על זעלוק חצילים פלפלים,עגבניה קבב עגל   

 

 תוספות

 סוגים לבחירה 2מוגשות למרכז השולחן ללא הגבלה, 

 צ'יפס / פירה / אורז / ירקות מאודים

 

 קינוחים 

 סוגים לבחירה 3למרכז השולחן ללא הגבלה,  יםמוגש

 מרנג במילוי מסקרפונה, פרי העונה, רוטב פסיפלורה ותות  פבלובה

 גלידה בשלושה טעמים טריפל גלידה 

 אפויה עוגת גבינה  

 עוגת שוקולד קרה, רוטב טופי, שטורייזל וכדור גלידה וניל נמסיס שוקולד 

 

 משקאות

 קולה, דיאט קולה, ספרייט, דיאט ספרייט : תפוזים, לימונדה, סודה, שתייה קלה*

 ה נענע. , תהפוך, אמריקנו, אספרסו, מקיאטו, קפה שחר, תה שתייה חמה:*

 ₪ לסועד(   25)תוספת  יין הבית לבן, יין הבית אדום, בירה במזיגה חופשית  אלכוהול:

 

 



 

 

 

 

 

 ₪ .   ₪200/ עלות לסועד ערב   180ה': עלות לסועד צהרים -בימים א' 

 ₪  220עלות לסועד   ש': -בימים ו' 

 ₪  95  )שניצל / פסטה רוזה / פיצה(  בהזמנת מנת ילדים 10-2עלות לילד מגיל  

 . %21המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים שירות בסך 

 

 אורחים.  40האירוע יערך בחדר הפרטי המכיל עד 

-ו VGAיש להצטייד בדיסק און קי ומחשב נייד לגיבוי )בחדר יש חיבורי . מסך, מקרן, ומערכת סאונד לרשותכם

HDMI.)במידה ולמחשבכם הנייד חיבור מיוחד, יש להביאו בהתאם , 

 

 

 

 אשמח לעמוד לשירותך בכל עת,

 טאטי מסעדת  -מעיין דניאלי,  מנהלת אירועים 

0524488730 

 

 

 


