מגשי אירוח
לכל אירוע
את קייטרינג גבריאל הקמנו מתוך המון אהבה ,תשוקה ויצירתיות .לאחר הרבה
שנות נסיון בתחום המזון ותוך כדי עבודה שוטפת ברשת המסעדות שלנו סמרקנד,
המתמחה במטבח בוכרי אותנטי ,גילינו שקהל הלקוחות שלנו מעוניין גם ליהנות
מהאוכל המיוחד שלנו בהזדמנויות ,אירועים ומקומות שונים.
קייטרינג גבריאל נועד להעניק ללקוחותינו חוויה איכותית ומיוחדת ,בין אם מדובר
באירועים פרטיים או אירועים עסקיים .מגשי האירוח שלנו מוגשים באהבה
עם המון מחשבה על אסתטיקה ,וכמובן ,כל המנות שלנו מורכבות מחומרי גלם
טריים ואיכותיים .המנות שלנו חלביות וכשרות למהדרין.

נשנושים מלוחים
מגש פוקאצ׳ה ירקות וגבינה
בצק פוקאצ׳ה עם שמן זית ,ירקות קלויים ,עשבי תיבול ומבחר גבינות
 8יח׳ ₪ 119 -
מגש מיני קישים
קישים אישיים במגוון טעמים
 24יח׳ ₪ 159 -
מגש בורקס אסלי
מאפה קשקבל במילוי ביצה קשה ,חציל קלוי ,סלט עגבניות קצוץ ונגיעות טחינה
 25יח׳ ₪ 139 -
מגש מאפים מלוחים
מאפה יווני במגוון טעמים בהתאם למגוון הקיים :תרד  /חצילים ופטריות  /תפוח אדמה עלים /
גבינת קשקבל  /כיסוני קשקבל  /בורקס פיצה
 30יח׳ בורקס ₪ 129 -
מגש בייגל אמריקאי (חצאים או מיני בייגל)
סלט טונה  /אבוקדו  /סלט ביצים  /שמנת סלמון  /פטה
 10יח׳ ₪ 95 -
מגש עוגיות מלוחות
כ 500-גרם
₪ 72

מגשי אירוח לישיבות
מגש גבינות
גבינה בולגרית ,פרומעז ,קשקבל ,רוקפור וקממבר.
₪ 180 | ₪ 249

מגש שיפודי אנטיפסטי
ירקות צלויים עם שמן זית ותבלינים
 30יח׳ ₪ 240 -

מגש לחמים
מגוון לחמים טריים מסוגים שונים
₪ 99

מגש ירקות טריים ( 10-12סועדים)
מגוון ירקות חתוכים
₪ 65 | ₪ 100
מגש שוטים של ירקות טריים
מגוון ירקות טריים ,קלופים וחתוכים בכוסיות שוט
 12יח׳ ₪ 90 -
מגש מטבלים
טחינה ,סלסת עגבניות שרי ,חציל קלוי ,טפנד זיתים
וגבינת שמנת
₪ 65

מגש אנטיפסטי ( 10-12סועדים)
ירקות צלויים עם שמן זית ותבלינים
₪ 129
מגש עלי גפן ( 10-12סועדים)
עלי גפן ממולאים באורז .מוגש עם לבאנה
₪ 135
מגש שקשוקה בצנצנות אישיות עם רוטב פיקנטי
 9יח׳ ₪ 90 -
מגש דגים מעושנים
מבחר דגים מעושנים מובחרים מהמעדנייה שלנו
₪ 189 | ₪ 260 | ₪ 380
מגש סלמון מעושן
פרוסות סלמון מעושן מובחר
₪ 190 | ₪ 250

מגש פירות טריים ( 10-12סועדים)
מגוון פירות העונה פרוסים
₪ 165 | ₪ 230
מגש שיפודי פירות
מגוון פירות העונה חתוכים ומשופדים
 30יח׳ ₪ 240 -

כריכונים
מגש רולים ( 10-12סועדים)
טורטיה מגולגלת במבחר טעמים :טונה  /בלקני  /חביתה  /אבוקדו
 30יח׳ ₪ 179 -
מגש כריכונים
לחם קוסמין במבחר טעמים בהתאם למגוון הקיים :טונה  /בלקני  /חביתה  /אבוקדו  /טבעוני /
גבינת פטה  /גבינה צפתית  /סלט ביצים
 20יח׳ ( ₪ 149 -תוספת מחיר לסלמון מעושן  3 -ש״ח ליח׳)
מגש כריכוני קוראסון
קוראסון חמאה במגוון טעמים :אבוקדו  /סלמון  /בלקני  /טונה
 20יח׳ ₪ 119 -
מגש פיתות מיני סביח
ביצה קשה ,תפו״א ,חציל קלוי ,אריסה ,מלפפון חמוץ ולימון כבוש
 12יח׳ ₪ 110 -
מגש כריכוני ברוסקטה
במגוון טעמים
 25יח׳ ₪ 175 -
מגש כריכוני פחזניות
במילוי סלט טונה  /סלט ביצים  /גבינת פטה
 15יח׳ ₪ 125 -

סלטים
סלט טונה
חסה ,עגבניות שרי ,פלפל אדום ,בצל סגול ,זיתים,
כדורי סלט טונה ,וביצה קשה .ברוטב ויניגרט הדרים
₪ 79
סלט ים תיכוני
ירקות טריים ,גבינה בולגרית ,זיתים וקרוטונים.
ברוטב שמן זית
₪ 79
סלט בורגול
בורגול ,ירק קצוץ ,בצל ירוק חמוציות ושקדים
₪ 79
סלט ירקות שורש
מיקס ירקות שורש טריים
₪ 79
סלט עגבניות שרי
עגבניות שרי ,בזיליקום ,שמן זית ולימון
₪ 79
סלט קינואה ועדשים
קינואה ,עדשים שחורות ,תערובת עשבי תיבול
וחמוציות
₪ 129
סלט פסטה
פסטה מקמח מלא עם עגבניות מיובשות ,שקדים
פרוסים ,גבינה בולגרית ,פלפל קלוי ,בזיליקום ,זיתי
קלמטה ,שעועית ירוקה ובצל ירוק .ברוטב שמן זית
₪ 89
סלט אבוקדו
אבוקדו ,בצל סגול ופלפלים אדומים
₪ 130
סלט רוקפור
עלי בייבי ,חסה ,גבינת רוקפור ,אגסים ,אגוזים ורוטב
ויניגרט
₪ 89
סלט ירוק
נענע ,פטרוזילה ,כוסברה ומגוון ירוקים ,חמוציות ופיצוחים
₪ 89

סלט פירות
מגוון פירות העונה חתוכים
₪ 139 | ₪ 169

נשנושים מתוקים
מגש עוגיות הבית
מבחר עוגיות הבית בהתאם למגוון הקיים
₪ 120

מגש בלינצ׳ס גבינה
בלינצ׳ס במילוי גבינה מתוקה
 12יח׳ ₪ 129 -

מגש מאפי שמרים
קוראסון חמאה  /קוראסון שוקולד בלגי  /גביניות
ריקוטה  /דייניש תפוחי עץ  /רוגעלך שוקולד
כ 25-יח׳ ₪ 129 -

מגש עוגות שמרים
מגוון עוגות שמרים לבחירה
 24יח׳ ₪ 159 -
מגש קיט מוזלי
מיני מוזלי עם פירות גרנולה וסילאן
 12יח׳ ₪ 120 -
מגש סופלונים שוקולד
מיני סופלה שוקולד חם
 25יח׳ ₪ 115 -
מגש בראוניז שוקולד
 25יח׳ ₪ 125 -

מגש עוגות הבית
לבחירה  4סוגים ממגוון עוגות הבית :שוקולד /
גבינה  /פירות  /ללא סוכר
₪ 139
מגש פחזניות
פחזניות ממולאות בקרם וניל בציפוי שוקולד מריר,
שוקולד לבן ואבקת סוכר
 24יח׳ ₪ 129 -

שתייה
ערכת קפה עד  50איש
תה ,קפה ,נס קפה ,סוכר ,חלב ,בוחשנים
₪ 179
בקבוקי שתייה  1.5ליטר
₪ 12
יין אדום  /לבן
₪ 44

סלסלת פירות ושוקולדים
פירות העונה ,מיני סופלונים ,כדורי שוקולד על מקל,
מקרונים ,טראפלס ופרלינים
₪ 330

המחירים לא כוללים מע״מ .דמי משלוח ייקבעו בהתאם למיקום.

