
לפני או אחרי הסדנא- תמיד כיף לנשנש משהו... 

תוכלו לשדרג את חוויית האירוח ולשלב בסדנא כיבוד או ארוחה ממש. 
אנחנו נפרוש מפות, נערוך שולחן מעוצב ונגיש את האוכל בכלים יפים. 

האוכל- משובח, טעים, טרי ונפנק. מוגש כבופה מעוצב
וכולל עריכה, כלים והגשה. 

בואו לגלות את התפריטים שלנו! 

תפריטי כיבוד קבוצות וארגונים



כיבוד ונשנושים

פוקצ’ות /  מאפים מפנקים עם חצילים, גבינות, פטריות, פסטו ועוד

תפריט קליל ומהנה שמתאים לכל שעות היום. ארוחת פוקצ’ות כיפית, קלילה וטריה

ירקות / פלטת ירקות חתוכים, עשירה וצבעונית

שתיה קרה קלה

מטבלים / גבינת שמנת, פסטו, קרם עגבניות או טפנד זיתים  

לפנק במשהו כיפי ליד הסדנא...

עלות: 65 ש”ח לאדם     מחיר מינ’ להזמנה 780 ש”ח (12 אנשים)

משהו מתוק בצד

קראנצ’ שמרים על בסיס חמאה / קינמון, שוקולד, ריקוטה- לבחירה

פינוקים מתוקים לצד הקפה.
 הערה: מבחר העוגות/המתוקים עשוי להשתנות והמבחר יגדל בהתאם לכמות האנשים. 

יינתן תפריט מדוייק סמוך לפעילות וביחס  למספר המשתתפים. 

עוגות בחושות- תפוחים וקינמון/ גזר/ דבש ועוד

פאי פקאן / פאי אגוזי ועשיר
 

עמדת שתיה חמה- הכוללת קפה בטעמים שונים (קפסולות), תה, שוקו ועוד

עוגות פס משובחות- מוס גבינה/טירימיסו/קונקורד/ מוס פרלינה/מסקרפונה 

תוספת מתוקה לכל סדנא!

עלות: 50 ש”ח לאדם     מחיר מינ’ להזמנה 600 ש”ח (12 אנשים)

עמדת שתיה חמה- הכוללת קפה בטעמים שונים (קפסולות), תה, שוקו ועוד



פוקצ’ות /  מאפים מפנקים עם חצילים, גבינות, פטריות, פסטו ועוד

פוקצ’ות /  מאפים מפנקים עם חצילים, גבינות, פטריות, פסטו ועוד

ירקות / פלטת ירקות חתוכים, עשירה וצבעונית

שתיה קרה קלה

שתיה קרה קלה

מטבלים / גבינת שמנת, פסטו, קרם עגבניות או טפנד זיתים  

קראנצ’ שמרים על בסיס חמאה / קינמון, שוקולד, ריקוטה- לבחירה

עוגה בחושה- תפוחים וקינמון/ גזר/ דבש ועוד

פחזניות- במילוי קרם פטיסייר

סושי טורטיה / במילויים מפנקים של פריטטה, גבינות, ירקות וטונה

נשנושים טריים ומפנקים

עלות: 90 ש”ח לאדם     מחיר מינ’ להזמנה 1350 ש”ח (15 אנשים).

ארוחה קלה

מטבלים /  טפנד זיתים, קרם פלפלים, ממרח ארטישוק ושום, פסטו- (2 לבחירה)

סושי טורטיה / רול טורטיה עם פריטטה, גבינות, ירקות, טונה או אבוקדו בעונה

לחמי מחמצת / אגוזים, עגבניות, דגנים ובריאות, כוסמין, שיפון (1 ל-10 אנשים)

קישים / (2 לבחירה): אנטיפסטי/ בטטה / תרד וצנוברים / פטריות / בצל וכרישה 

סלסלות פילו / פינוקי פילו במילוי ארטישוק / פטריות וגבינות

אורז יסמין / אורז משובח עם תערובת אגוזים ושקדים מקורמלים

סלטים /2 סלטים משובחים לבחירה: בורגול, בריאות, ניסואז, עיזים, יווני וקינואה. 

ארוחה שווה ומושקעת- לבוקר, צהריים או ערב

עלות: 110 ש”ח לאדם     מחיר מינ’ להזמנה 2200 ש”ח (20 אנשים).

פותחים שולחן

עמדת שתיה חמה- הכוללת קפה בטעמים שונים (קפסולות), תה, שוקו ועוד



שתיה קרה קלה

קראנצ’ שמרים על בסיס חמאה / קינמון, שוקולד, ריקוטה- לבחירה

עוגות בחושות- תפוחים וקינמון/ גזר/ דבש ועוד לבחירה

פחזניות- במילוי קרם פטיסייר

עמדת שתיה חמה- הכוללת קפה בטעמים שונים (קפסולות), תה, שוקו ועוד

תוספת סלמון לארוחה: +35 ש”ח לאדם
נתח סלמון אפוי מוגש על מצע ירקות אנטיפסטי

עוגות פס משובחות- מוס גבינה/טירימיסו/קונקורד/ מוס פרלינה/מסקרפונה לבחירה 

מטבלים /  טפנד זיתים, קרם פלפלים, ממרח ארטישוק ושום, פסטו- (2 לבחירה)

לחמי מחמצת / אגוזים, עגבניות, דגנים ובריאות, כוסמין, שיפון (1 ל-10 אנשים)

קישים / (2 לבחירה): אנטיפסטי/ בטטה / תרד וצנוברים / פטריות / בצל וכרישה 

אורז יסמין / אורז משובח עם תערובת אגוזים ושקדים מקורמלים

סלטים /2 סלטים משובחים לבחירה: בורגול, בריאות, ניסואז, עיזים, יווני וקינואה. 

קינוחים וקפה-

ארוחה שווה וקינוחים מעולים- מה צריך יותר מזה? 

עלות: 150 ש”ח לאדם     מחיר מינ’ להזמנה 3000 ש”ח (20 אנשים).

כשרוצים לפנק

סושי טורטיה / רול טורטיה עם פריטטה, גבינות, ירקות, טונה או אבוקדו בעונה

סלסלות פילו / פינוקי פילו במילוי ארטישוק / פטריות וגבינות


