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התפריט כולל: שתיה קלה ולחמניות
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גזר ואננס מתוק 
גזר מגורד פיקנטי

גזר מרוקאי מבושל
חומוס + טחינה אסלית

חמוצי הבית ]מלפפון חמוץ + זיתים[
חריין

ירקות חיים בתיבול חמצמץ
מטבוחה מרוקאית עסיסית

מלפפון ובצל בתחמיץ 
סלט טורקי אותנטי

סלט ירקות ישראלי עשיר ]מלפפון, עגבניה, כרוב לבן, בצל וסלרי[
סלסה פיקנטית ]עגבניות טחונות עם שום ועשבי תיבול[ 

פלפלים קלויים בתנור 
קוביות סלק

קולורבי וגזר במיונז 
תירס פטריות בשמיר

תפו"א במיונז

חצילים במגוון סגנונות: 
חצילים בסגנון מרוקאי

חציל מטוגן בתחמיץ
חציל קלוי במיונז

ליבת חציל בטחינה

סלטי כרוב עסיסיים:
כרוב אדום במיונז

כרוב אדום בתחמיץ ]שומשום חומץ ופטרוזליה[
כרוב לבן בשמיר

קולסלאו – כרוב וגזר במיונז

בתוספת תשלום     לסעודה 2 ₪      לכל השבת 5 ₪
חציל בטעם כבד

סלט חסה ועגבניות שרי

געפילטע פיש ביתי 
כיסני עלים במילוי בשר 

מוסקה בשר
נסיכת הנילוס עסיסית בירקות

נתח קרפיון 
פילה מושט      מזרחי     בתיבול עדין

פילה מושט מטוגן 

שידרוגים בתוספת תשלום של 6 ₪
פרוסות קרפיון ממולא

דגי סלומון
     בסילאן      ברוטב צ'ילי     בפסטו

נתח סלומון עם פלפל שחור ופלח לימון.

מרק עוף + תוספת אחת:
     קניידלאך      אטריות      שקדי מרק

חזה ממולא אורז ופירות יבשים
כרעיים עוף:       בגריל      צ'ילי מתוק
סטייק עוף:       בגריל      צ'ילי מתוק

רולדה בקר:       ביין        פטריות 
רולדה הודו משובח 

שיפודי עוף בתנור
שניצל עסיסי

שידרוגים למנה עיקרית 10 ₪
התשלום לפי מנה ששודרגה,  

מינימום שידרוג 40%  מכלל המנות 

סטייק פרגית 
שיפודי פרגית

בקר משובח       ברוטב יין       פטריות 

<<< המשך
בעמוד הבא

ת  י ב י ה ט ל ס
השבת כל  רה-  לבחי  6

ה  נ ו ש א ר ה  נ מ
ה ר י ח ב ל  2

ם  י י נ י ב ת  נ מ
בתוספת 3 ₪. החל מ-100 מנות ללא חיוב

ת י ר ק י ה ע נ מ
ה ר י ח ב ל  3

סעודה ראשונה
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אורז לבן צימוקים ושקדים
אורז סיני 

זיתים מרוקאים
מוקפץ ירקות מגוונים

פערפיל
צימעס בניחוח ביתי

קוגל תפו"א
קוסקוס עם ירקות

שעועית ירוקה מוקפצת
תפו"א ובטטה בתיבול שום, לימון ועשבי תיבול

תפו"א ובטטה 
תפו"א צהוב פרוס בשומשום

תפו"א סירות בעשבי תיבול

סלטים כמו בליל שבת
סלט כבד

פעמוני גלידה וניל
סורבה פירות 

עוגת מוס
פאי תפוחים

עוגת שוקולד 
קוקטייל פירות 

שידרוגים למנה אחרונה
סופלה + גלידת וניל 5 ₪

פלטת קינוחים מגוונת 10 ₪ למנה. 

סורבה פירות 
עוגת מוס

עוגת שוקולד 
פאי תפוחים

פעמוני גלידה וניל
קוקטייל פירות 

שידרוגים למנה אחרונה
סופלה + גלידת וניל 5 ₪

פלטת קינוחים מגוונת 10 ₪ למנה. 

סלטים כמו בליל שבת
דג מטוגן 50%

סלט טונה עשיר 50%
פשטידת  לקט ירקות 

שידרוג בתוספת 3.5 ₪ למנה.
דג מטוגן 100% מהמנות, ]ללא סלט טונה[ 

טשולנט עם בקר
קוגל ירושלמי מקורי

תוספות 1 לבחירה 
רולדה בקר 

שניצל עסיסי

בתוספת מחיר 
געפילטע פיש 7 ₪

סלט ביצים 3 ₪
פילה מושט מטוגן 10 ₪

קרפיון ממולא 17 ₪
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שבת בבוקר

סעודה שלישית



התפריט כולל: לחמניות המוציא, קרקרים, שתיה, פופקורן וכלים ח"פ צבעוני.

מחיר לאדם ל 3 סעודות 110 ₪ ]מינימום 50 מנות, מתחת 50 מנות, בתיאום.[ 
ח”פ צבעוני ל 3 סעודות 5 ₪
כלי פורצלן 6 ₪ לכל סעודה

מלצרים: 750 ₪ לכל מלצר לשבת שלמה ] החישוב הוא מלצר ל 30 איש בכלים, ובח”פ מלצר ל 35 איש[
הובלה: במודיעין עילית 150 ₪ , הובלה לירושלים / ב”ב / בית שמש / אלעד / ביתר 300/350 ₪

יש להעביר תפריט מלא עד 14 יום לפני האירוע.

כמה דברים חשובים למניעת אי הבנות, כדאי לקרוא את הכל...
ע”פ נהלי הכשרות לא ניתן להכניס לאירוע אוכל שלא מהקייטרינג.

תנאי תשלום לקייטרינג: עם סגירת התפריט 30%, והיתרה במזומן / צ’ק מזומן בסיום האירוע.
המחיר אינו כולל מע”מ, במידה ויש צורך בחשבונית יש להוסיף את מחיר המע"מ. 

באירוע כלים, מנה אחרונה מוגשת בח”פ.
אנו עושים את מירב המאמצים ע"מ לספק ללקוח את ההזמנה המדויקת, אולם לעיתים רחוקות יש חוסר במלאי אצל הספקים, 
ובפרט בירקות עלים, במקרה של חוסר הקייטרינג ייצור קשר עם המזמין ע"מ להגיע לחלופה שתשביע את רצון המזמין. בכל 

אופן לא יינתן פיצוי כספי על שינויים בתפריט.
שינויים בתפריט עד שבוע לפני האירוע, ובפקס / מייל בלבד. אין אחריות לביצוע דברים שנאמרו בטלפון.

אירוע במבנה עם קומות ללא מעלית יחויב ע”י המלצרים בתוספת סבלות. תשלום עבור הובלה ומלצרים ישולם במזומן בלבד 
ישירות למלצרים.

מומלץ להביא כלי אחסון לקחת את האוכל שנשאר מהאירוע.
באירוע שבת מחוץ למודיעין עילית, יש לדאוג למקומות שינה למלצרים.

באירוע שבת ללא מלצרים יש לדאוג להחזיר את הסיר של הטשולנט/מרק לקייטרינג. 
לעיתים, בשגגה, בסיום האירוע חוזר למטבח הקייטרינג חפצים של המשפחה. אבידות שלא יידרשו תוך יומיים מהאירוע הרי 

הם כהפקר ובכל אופן אין לנו אחריות על אבידות. 

חתימת מזמין האירוע                                                                                             בתודה צוות קיטרינג סילאן

WWW.SILAN.CO.IL אתר:s0533162209@gmail.comטלפון: 053-3162209     פקס: 1538-6588221     דוא"ל:  
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ת  ב ש ת  נ מ ז ה ס  פ ו ט
-מחירון-

שם המזמין:                                 טלפון:                                                פקס:
פלאפון :                                      טלפון נוסף:                                      דוא”ל:

מס מוזמנים:
תאריך האירוע:                             תאריך לועזי :                              שבת פרשת:

כתובת האירוע: 
סוג הכלים:      ללא כלים       כלים ח”פ צבעוני     כלי פורצלן

מלצרים:      עם מלצרים     ללא מלצרים         הובלה:     עם הובלה     ללא הובלה
סעודה ראשונה: צבע מפות                                 צבע מפיות / ח”פ 
סעודה שניה: צבע מפות                                    צבע מפיות / ח” פ
סעודה שלישית: צבע מפות                               צבע מפיות / ח”פ 

באירוע ח”פ: צבע מפות אחד לכל השבת ויש לבחור צבעי ח”פ לכל סעודה ]ניתן לשלב 2 צבעים[
באירוע כלים: יש לבחור צבע מפות ומפיות לכל סעודה בנפרד

 צבעי הח”פ שלנו שמנת, זהב, כסף, בורדו וירוק תפוח.
 מפות בד בכל הצבעים הנ”ל וכן שחור, כחול, סגול, לבן ועוד. יש חלק ויש מדוגם ]דיגום פרחוני באותו צבע של המפה[

 באירוע עם כלים ניתן לבחור גם צבע למפיות בד מהצבעים של המפות.
]במידה ואתם לוקחים אירוע ללא מלצרים, מפות אלבד[

    חלת חתן 50 ₪ - כמות:             לחמניות קמח מלא - כמות: 
    יין יבש + בירה על כל שולחן 8 ₪ למנה לכל סעודה - כמות:

משהו נוסף שרצינו להגיד:
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