EATS

Catering

אירועים עם איטס
מעכשיו אפשר להזמין איטס לכל אירוע,
מזוג לארוחת ערב ועד אירועים גדולים (בהזמנה מראש)
אפשרות להזמין כמעט את כל התפריט ,סנדוויצים ,תבשילים ,סלטים וכו׳

נשמח לשלוח לכם תפריט אירועים ,או לענות על כל שאלה
מיכל  ,054-2889981 :אדווה052-6611302 :

Morning

Sandwiches

ס נ ד ו ו י ץ ב י ס

סנ ד ו ו יצ י ם קטנים

סלט טונה |
בלחמניית דוחן עם מלפפון ועגבניה

הודו גאודה |
בלחמניית חלה עם מלפפונים חמוצים שלנו,
מיונז וחרדל

סלט ביצים |
בלחמניית חלה עם עגבניה ובצל מקורמל
ביצה קשה |
בלחמנית חלה עם גבינת שמנת עגבניה ורוקט
אבוקדו |
בלחמנית מחמצת חיטה מלאה עם טחינה,
עגבניה ורוקט
בגט גאודה |
עם חמאה ,עגבניה ובזיליקום
בייגל סלמון |
עם גבינת שמנת ,עגבניה ובצל סגול
קרואסון סנט מור |
עם ריבת בצל ,רוקט ושקדים קלויים גדול /קטן
יוגורט גרנולה |
וסלט פירות עם דבש או סילאן
סלט פירות |
מפירות העונה
גרנולה |
בקופסא
יוגורט |
בצנצנת זכוכית  500מל
דבש |
של פטורה בצנצנת

סלמי בלחמנית חלה |
עם איולי שום ,עגבניה ומלפפונים
חמוצים שלנו
מיני קורנביף |
בלחמנית חלה עם שמנת חמוצה ,חלפיניו
וסלטון מעל
כרוס קיסר |
צלוי בתנור  3שעות עם רוטב קיסר ,קייל
ופרמז'ן בלחמניית חלה
סלט ביצים |
בלחמנית חלה עם בייקון

Salads
ס לט י ם
כרוב קיסר |
כרוב שנצלה בתנור  3שעות ,רוטב קיסר ,קייל ופרמז'ן
קוסקוס ירוק מלא |
אוכמניות יבשות ,פיסטוקים קלויים ורוקט
אורז מלא עם בטטות ובצלים צלויים |
בויניגרט סויה ושמן שומשום ,כוסברה ובזיליקום
קינואה אדומה ולבנה |
שעועית בובס ,עגבניות קונפי ,שקדים קלויים ,לימון ושמן זית
אורז לבן ובר עם קוביות דלעת |
בויניגרט מייפל וג'ינג'ר עם טרגון ,כוסברה ,וזרעי דלעת
ברוקלי |
חרוך בשמן ,צ'ילי ושום
שעושית ירוקה |
ברוטב שום לימון
שעועית ירוקה ונקטרינות |
עם שומשום שחור ,גרידת תפוז וגבינת פטה
כרוב סגול |
עם חיטה ,שקדים קלויים ונענע בויניגרט דבש
קולורבי וקייל |
עם המון עשבי תיבול בויניגרט סויה וחומץ מתוק
צ'אנקים של דלורית |
במייפל ,קינמון ותבלינים
שומר |
חרוך בתנור עם שום וצ'ילי
גזרים |
בתנור בזרעי כוסברה ודבש
סלק בתנור |
עם סלט רוקט ,גבינת רוקפור ופקאנים במייפל שאנחנו מכינים
פרוסות חציל |
במרינדה אסייתית

Stews

Side dishes

ת ב ש י ל י ם

ת ו ס פ ו ת ב צד

צ'ילי קון קרנה |
מוגש עם אורז לבן ,שמנת חמוצה וגוואקמולי

טחינה  250מל

קדרת בשר |
עם ירקות שורש ,ערמונים ופלפלים,
מוגש עם קוסקוס
קדרת בשר עם לימון פרסי |
עשבי תיבול ושעטעית אדומה ,מוגש עם אורז לבן
קציצות דגים ברוטב חריימה |
מוגש עם אורז לבן
פלפל ירוק חריף ממולא בשר |
עם שומר ועגבניות ברוטב לימון ושום,
מוגש עםאורז חגיגי וטחינה
תבשיל הודי |
עם גזר ודלעת בחלב קוקוס ,מוגש עם אורז לבן
מרק ירקות |
על קוסקוס
לזניה חצילים |
דפי פסטה עם רוטב עגבניות,
רוטב בשמל ופרוסות חציל
קציצות דגים |
מוגש עם צזיקי /טחינה
קציצות ירק |
מוגש עם צזיקי /טחינה

סלט ביצים  250מל
סלט טונה  250מל
גוואקמולי  250מל
סלסלה ורדה  250מל
לאבנה  250מל
רוטב קיסר  250מל
ויניגרט דבש  250מל
ויניגרט סויה שמן שומשום  250מל
ויניגרט סויה וחומץ מתוק  250מל
ריבת בצל  180מל
ריבת פטל  180מל
פיצוחים חריפים תערובת של קשיו ,שקדים ,בוטנים
וזרעי דלעת  250מל
פקאנים במייפל  250מל
קרקר כוסמין עם פשטן וזרעים  100גרם
צזיקי  250מל
קרם לימון  250מל
קרם פטיסייר  250מל
פרוסטינג  250מל

