
האוכל הוא מרכיב חשוב ועיקרי באירוע שלכם, 
לכן אנו מציעים לכם חווייה של אוכל טרי ואיכותי במיוחד שמוגש בעריכה

מקסימה ומוקפדת. 
האוכל אצלנו מוגש כבופה מפנק וכולל עריכה, כלים והגשה. 

יש לנו הרבה נסיון- נשמח לשוחח ולסייע בהתאמת התפריט להרכב הקבוצה!

תפריט-  אירועים בסדנא



מאפים ופינוקים

קצת בריאות

מתוקים

תפריט משודרג

פוקצ’ות /  

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

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

פוקצות עם מגוון טופים מפנקים- מיקס פטריות, תרד, חצילים ועוד.

לחמי מחמצת / אגוזים, עגבניות, דגנים ובריאות, כוסמין, שיפון (2 סוגים לבחירה)

עמדת קינוחים מפנקת עם מבחר עוגות ומתוקים הכולל עוגות מוס משובחות, עוגות שמרים ובחושות

סלט בורגול וחמוציות / בורגול, חמוציות, עדשים שחורים, אגוזי מלך, עשבי תיבול, נבטי חמניה, 
רוקט, בצל, מלפפון ותפוח עץ בוינגרט סילאן

(3 לבחירה)

סלט בריאות / חסה, רוקט, מיקס גרעינים, משמש מיובש, סלק, עשבי תיבול, גזר, מלפפון, קולורבי, 
נבטי חמניה, בצל, שרי, צנון, תפוח עץ, גרגירי חומוס וסלרי קצוץ בויניגרט סילאן

סלט יווני / חסה, רוקט,עגבניה, בצל סגול, צנוניות, זיתי קלמטה, גבינה פטה ברוטב שמן, זעתר ולימון

סלט עיזים / חסה ערבית, רוקט, בצל סגול באיולי, פקורינו עם פטריות ועגבניות שרי צלויות, רצועות
סלק, קוביות פטה, קדאיף, גבינות עיזים ופקאן מסוכר

סלט עיזים / חסה ערבית, רוקט, בצל סגול באיולי, פקורינו עם פטריות ועגבניות שרי צלויות, רצועות
סלק, קוביות פטה, קדאיף, גבינות עיזים ופקאן מסוכר

סלט ניסואז / חסה ערבית, רוקט, תפו”א מוקפץ עם פטרוזיליה, טונה, נבטי חמניה, שעושית ירוקה,
לבבות דקל, מלפפון, עגבניה, גרגירי חומוס ברוטב ויניגרט, שמן זית ולימון

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

סלסלות פילו / במילוי פטריות, גבינות, וארטישוק

אורז יסמין - אורז משובח עם תערובת אגוזים ושקדים מקורמלים / לזניה עשירה (לבחירה)

סלטי קינואה /  קינואה, זיתי קלמטה, מלפפון, קולורבי, בצל סגול, אגוזי פקאן, אגוזי מלך, עשב

דיסקיות פרמזן /  עם רוזטה של גבינת שמנת מנוקד במישמש מיובש

מיני טארטלטים/  עם זילוף של גבינת שמנת מעל עם טפנד פלפלים או גבינת שמנת עם סלמון ועירית
עלי גפן ממולאים/  באורז ועשבי טיבול וצנוברים בנוסח יוון

מבחר מאפי אצבע/ מאפים מבצק פריך/ עלים במילויים שונים
סלמון על מצע אנטיפסטי / נתח סלמון בשוום ולימון על מצע בטטות, ירקות שורש ופלפלים קלויים

תפריט-  אירועים בסדנא


