
 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
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מנות פתיחה

דגים 2 לבחירה

עיקריות 2 לבחירה

סלטים ירוקים ורעננים

מטבלים
לבחירה 3

סלטים חיים ומבושלים
לבחירה 3

דג סלמון
דג אמנון )מושט(

קציצות דג
גפילטע פיש

 שיפודי קבבונים
 חזה עוף

שניצל עוף
צלי בקר / אסאדו

פרגיות
כרעיים עוף

סלט ישראלי: ירקות טריים עם פירות יבשים ותיבול
סלט עגבניות שרי וחסה

פסטו, טפנד זיתים, עגבניות מיובשות, צ׳מיצ׳ורי, לימון 
כבוש, צ׳יפוטלה, חלפניו ופלפלים. 

חומוס ביתי בליווי גרגרי חומוס
טחינה לבנה/ ירוקה עם עשבי תיבול

חציל קלוי על האש בשמן זית ופטרוזיליה
חציל פיקנטי בליווי ירקות קצוצים, פטרוזיליה ושום

סלט סלק מבושל בלימון
סלט סלק חי / סלק מבושל

סלט תפוחי אדמה, ביצה ומלפפון חמוץ בשמן זית
 קוביות ירקות בחמיץ, עלי דפנה, נגיעות עמבה ופלפל

  אנגלי
גזר טרי מגורד עם שום וכוזברה

גזר מבושל בנוסח מרוקאי
סלט מטבוחה בייתית

קוביות בטטה בסילאן ואגוזים
תירס עם פטריות במיונז

קולסאו
סלט מלפפונים בשמיר וחומץ

לכל סועד

משולב עם אנטיפסטי בתיבול ירק ושמן זית
מטוגן / אפוי

 ברוטב איטלקי אדום
 בתוספת גזר

 בשר טרי בתוספת צנוברים
במרינדה וירק

מטוגן / אפוי בפירורי לחם, שומשום ועשבי תיבול.
בפטריות ויין / בליווי ארטישוק ירושלמי

צלויות בתיבול עדין
בתיבול מעודן
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סעודת שבת בשרי

לחמניה קלועה

 נשמח לתת אפשרות למנות
נוספות לפי בקשת הלקוח



מתוקים

נלווים

 פטיפורים במגוון טעמים

בתוספת תשלום

שתייה
כלים חד״פ

 מפות
כלים אמיתיים

 ללא אנשי צוות
המחיר כולל מע״מ

יש להעביר עם אישור ההצעה 50% מסך העסקה בהעברה בנקאית

ריבועי בראוניז ואגוזים
ריבועי טראפלס שוקולד

פטיפור פאי אגוזים 
פטיפור תפוחים

כדורי שוקולד בקוקוס
כדורי שוקולד בסוכריות
מיני פאי במגוון טעמים

גלידת בן אנד ג׳ריז
וופל בלגי בתוספת כדור גלידה

שתייה קרה מקוררת מוגזת ושאינה מוגזת כולל דייט
 צלחות ומפיות צבעוניות איכותיות, סכום שקוף, כוסות

 יהלום ומפת אלבד לבופה.
מפות במבחר צבעים

כלי פורצלן, כוסות זכוכית, כוסות ליין וסכום אמיתי.

תוספות 2 לבחירה

ירקניות 1 לבחירה

אורז
פסטה

תפוחי אדמה
נודלס

מג׳רדה
בורגול

קוסקוס
קינואה

 שמיר / גזר / שקדים וצימוקים
עגבניות / בולונז עם בשר קצוץ 

הום פרייז / נגיעות בטטה
בסגנון סיני עם רצועות חזה בתוספת ירקות מאודים

עם עדשים ועשבי תיבול
בתוספת חמוציות ואגוזים

במופע מתוק
משולב עם קוביות בטטה ובצל
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 שעועית
אפונה וגזר
לקט ירקות

ירוקה / צהובה בשומשום קלוי
ברוטב אדום בייתי

מוקפצים בנוסח תאילנדי


