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 תפריט קייטרינג  –הולי בייגל 

 תפריט הולי קליל: 

 לחמים ומאפים 

בייגלס )לבחירה: בייגלס או מיני־בייגלס( במגוון טעמים: רגיל, שומשום, מעורב, פרג, בצל וחיטה  ·
 מלאה. 

 לחמים כפריים  ·
 בגטים ·
 מגוון מאפים מלוחים ·
 מגוון מאפים מתוקים ·

 טבלים וגבינות: מ

 מטבלים בשלל צבעים: טפנד זיתים, ממרח פלפלים קלויים, פסטו, חמאה וריבה  ·
 צהובה, בולגרית, צפתית, מוצרלה, פטה וגאודה –גבינות קשות ואיכותיות   ·
 סוגי גבינות שמנת בטעמים שונים   3 ·

 וירקות:לטים ס

 מגשי ירקות  ·
 סלט טונה וסלט ביצים  ·
 סלט אבוקדו וטחינה ·

 ינוח:ק 

 בראוניז בטעמים

 שתיה חמה וקרה: 

 מים ומיצים טבעיים )תפוזים ולימונדה(. –בר שתייה  ·
 ש"ח לאדם.  5מבחר של משקאות קלים בתוספת   ·
 נס קפה, קפה שחור, שוקו, חלב ותה בטעמים.  –בר שתייה חמה  ·

 

 עמדה מפנקת להכנת חביתות ופנקייקים:  -שדרוג 

שקלים לאדם תוכלו לשדרג את אירוע הבוקר, ולהפוך אותו לחגיגה אמיתית. אנו מציעים   16בתוספת של  
ו בליווי של  לכם עמדה מפנקת להכנת חביתות ופנקייקים, שאותם נכין בזמן האירוע לעיני האורחים, ויוגש

 תוספות ורטבים לבחירה.

 עלות לאורח לתפריט "הולי קליל": 

 ₪  75 – הזמנת סטנדרט           ·

 ₪  80  –  או ביום שישי וערבי חג 9:00הזמנת התפריט לאירוע שמתקיים לפני השעה          · 

 האירוע.*המחירים כוללים עריכה של המזנון, שירות הגשה במהלך האירוע ופינוי בגמר 
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 תפריט הולי חגיגי: 

 לחמים ומאפים 

בייגלס )לבחירה: בייגלס או מיני־בייגלס( במגוון טעמים: רגיל, שומשום, מעורב, פרג, בצל וחיטה  ·
 מלאה. 

 לחמים כפריים  ·
 בגטים ·

 טבלים וגבינות: מ

 פלפלים קלויים, פסטו, חמאה וריבה מטבלים בשלל צבעים: טפנד זיתים, ממרח   ·
 סוגי גבינות שמנת בטעמים שונים   3 ·

 לטים וירקות:ס

 סוגי סלטים מפנקים לבחירה מתוך שפע של סלטים צבעוניים, טריים ובמגוון של רטבים.   3 ·
 מגשי ירקות פרוסים.  –חגיגה צבעונית על מגש  ·

 מנות חמות לבחירה: 3

 קישים, פסטות, לזניה, תפוחי אדמה בתנור ועוד.          ·

 קינוח:

 עוגות חתוכות בהגשה מגוונת  – ריבועים בשפע של טעמים  ·
 קינוחים בכוסות אישיות בטעמים שונים לבחירה.  אומיקס פאיים אישיים בטעמים ושונים  ·

 תיה חמה וקרה: ש 

 טבעיים )תפוזים ולימונדה(.מים ומיצים  –בר שתייה  ·
 ש"ח לאדם.  5מבחר של משקאות קלים בתוספת   ·
 נס קפה, קפה שחור, שוקו, חלב ותה בטעמים.  –בר שתייה חמה  ·

 עמדה מפנקת להכנת חביתות ופנקייקים:  -דרוג ש 

יתית. אנו מציעים  שקלים לאדם תוכלו לשדרג את אירוע הבוקר, ולהפוך אותו לחגיגה אמ 16בתוספת של  
לכם עמדה מפנקת להכנת חביתות ופנקייקים, שאותם נכין בזמן האירוע לעיני האורחים, ויוגשו בליווי של  

 תוספות ורטבים לבחירה.

 עלות לאורח לתפריט "הולי חגיגי": 

 ₪  95  –הזמנת סטנדרט           · 

 ינוי בגמר האירוע.*המחירים כוללים עריכה של המזנון, שירות הגשה במהלך האירוע ופ
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 תפריט הולי שפע: 

 לחמים ומאפים 

בייגלס )לבחירה: בייגלס או מיני־בייגלס( במגוון טעמים: רגיל, שומשום, מעורב, פרג, בצל וחיטה  ·
 מלאה. 

 לחמים כפריים  ·
 בגטים ·

 טבלים וגבינות: מ

 ממרח פלפלים קלויים, פסטו, חמאה וריבה מטבלים בשלל צבעים: טפנד זיתים,  ·
 סוגי גבינות שמנת בטעמים שונים   3 ·

 לטים וירקות:ס

 סוגי סלטים מפנקים לבחירה מתוך שפע של סלטים צבעוניים, טריים ובמגוון של רטבים.  4          ·

 מנת דג טרי ואיכותי, שמקפיצה את האירוע 

ון רטבים )פסטו, טריאקי, חרדל דבש, שמן זית לימון ושום, מיונז  דג טרי ואפוי מוגש קר או חם במגו  ·
 ושמיר( או דגים מעושנים 

 מנות חמות לבחירה:

 סוגים של מנות חמות: קישים, פסטות, לזניה, תפוחי אדמה בתנור ועוד.  4         ·

 קינוח:

 עוגות חתוכות בהגשה מגוונת  – ריבועים בשפע של טעמים  ·
 קינוחים בכוסות אישיות בטעמים שונים לבחירה.  אוקס פאיים אישיים בטעמים ושונים מי ·

 תיה חמה וקרה: ש 

 מים ומיצים טבעיים )תפוזים ולימונדה(. –בר שתייה  ·
 ש"ח לאדם.  5מבחר של משקאות קלים בתוספת   ·
 טעמים.נס קפה, קפה שחור, שוקו, חלב ותה ב  –בר שתייה חמה  ·

 

 עמדה מפנקת להכנת חביתות ופנקייקים:  -שדרוג 

שקלים לאדם תוכלו לשדרג את אירוע הבוקר, ולהפוך אותו לחגיגה אמיתית. אנו מציעים   16בתוספת של  
לכם עמדה מפנקת להכנת חביתות ופנקייקים, שאותם נכין בזמן האירוע לעיני האורחים, ויוגשו בליווי של  

 לבחירה.תוספות ורטבים 

 עלות לאורח לתפריט "הולי שפע":  

 ₪  115  –עלות לאורח           ·

  *המחירים כוללים עריכה של המזנון, שירות הגשה במהלך האירוע ופינוי בגמר האירוע.
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 תפריט הולי אקסטרה:

 לחמים ומאפים 

שומשום, מעורב, פרג, בצל וחיטה בייגלס )לבחירה: בייגלס או מיני־בייגלס( במגוון טעמים: רגיל,   ·
 מלאה. 

 לחמים כפריים  ·
 בגטים ·

 טבלים וגבינות: מ

 מטבלים בשלל צבעים: טפנד זיתים, ממרח פלפלים קלויים, פסטו, חמאה וריבה  ·
 סוגי גבינות שמנת בטעמים שונים   3 ·

 לטים וירקות לבחירה: ס

 מפנקים לבחירה מתוך שפע של סלטים צבעוניים, טריים ובהכנה ביתית. סוגי סלטים  5          ·

 מנות דג עם טווסיט מעניין:

מנות דג טרי ואפוי מוגש קר או חם במגוון רטבים )פסטו, טריאקי, חרדל דבש, שמן זית לימון   2         ·
 דגים מעושנים.  אוושום, מיונז ושמיר( 

 מנות חמות לבחירה:

 סוגים של מנות חמות: קישים, פסטות, לזניה, תפוחי אדמה בתנור ועוד.  4         ·

 קינוח:

 עוגות חתוכות בהגשה מגוונת  – ריבועים בשפע של טעמים  ·
 קינוחים בכוסות אישיות בטעמים שונים לבחירה.  אומיקס פאיים אישיים בטעמים ושונים  ·

 תיה חמה וקרה: ש 

 מים ומיצים טבעיים )תפוזים ולימונדה(. –ר שתייה ב ·
 ש"ח לאדם.  5מבחר של משקאות קלים בתוספת   ·
 נס קפה, קפה שחור, שוקו, חלב ותה בטעמים.  –בר שתייה חמה  ·

 

 עמדה מפנקת להכנת חביתות ופנקייקים:  -שדרוג 

הבוקר, ולהפוך אותו לחגיגה אמיתית. אנו מציעים  שקלים לאדם תוכלו לשדרג את אירוע  16בתוספת של  
לכם עמדה מפנקת להכנת חביתות ופנקייקים, שאותם נכין בזמן האירוע לעיני האורחים, ויוגשו בליווי של  

 תוספות ורטבים לבחירה.

 עלות לאורח לתפריט "הולי חגיגי": 

 ₪  135  –עלות לאורח          · 

 שירות הגשה במהלך האירוע ופינוי בגמר האירוע. *המחירים כוללים עריכה של המזנון,
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 מגשי האירוח שלנו 

Meduim/Large 

 מגשי האירוח שלנו:

 ₪250/350........................... ....................................... ................... וסלטים.....מגש אירוח ירקות 

 בייגלס  10/20 -כולל מבחר גבינות שמנת, סלט טונה, סלט ביצים, ירקות טריים ו

 ₪200/260.............................. ................................ ...... .......... מגש אירוח גבינות קשות.............

 גבינה צהובה, בולגרית, צפתית ומוצרלה

 ₪230/430..................................................................... ..............................מגש אירוח מסיבה.

ם וירקות: סלט ביצים, סלט טונה, גבינות שמנת ואבוקדו.  חצאי בייגל אמריקאי עם ממרחים שוני  20/40
 *אופציה לטבעוני 

 ₪230/430...................................................... .....................................טורטיה......  -מגש אירוח 

אבוקדו, טונה, שמנת וירקות קלויים יח'. מגוון חצאי טורטיה עם ממרחים וירקות במילוי סביח,  20/40
 *אופציה לטבעוני 

 ₪220/300............................................................................................... סביח.....  -מגש אירוח 

 בייגלס 20-חצילים אפויים, ביצים קשות, טחינה ביתית, ירקות ו

 ₪250/350......................................................................................... ........פירות..  -מגש אירוח 

 מבחר פירות העונה טריים וחתוכים 

 ₪140/190................................................ומטבל.........................................ירקות  – מגש אירוח 

 אצבעות גזר, תירס גמדי, פלפל אדום ,פלפל צהוב, מלפפון ופטריות ומטבל שום או וינגרט )טחינה לטבעוני(  

 ₪170/220.......................................................... ...אנטיפסטי................................   -מגש אירוח 

 פרוסות חצילים, פרוסות בטטה, מקלות קישואים ופלפלים קלויים בתנור  

 ₪180/350........................................................ בורקס פינוקים.............................. – מגש אירוח 

 בורקס סביח במילוי חצילים, טחינה וביצה קשה, בולגרית, פסטו, עלים.  20/40

 ₪250/380..................................................................סושי טורטיה........................  -מגש אירוח 

 מגוון טעמי טורטיה חתוכים לצורת סושי 
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 מגשי אירוח עם הסלטים שלנו

Meduim/Large 

 ₪120/200.................................................. סלט עגבניות שרי וגבינה מלוחה................................

 עגבניות שרי, גבינה מלוחה, בזילקום, זיתים ברוטב שום ושמן זית 

 ₪120/190................................................................................................. ......... סלט יווני....... 

 חסה, עגבניה, מלפפון, בצל סגול בחיתוך גס, זיתים שחורים ובולגרית 

 ₪120/190....................................................... .......... סלט עלי בייבי עם פרי )העונה( ואגוזים.......  

 עלי בייבי וחסה עם תערובת של גרעינים, אגוזי מלך, חמוציות, פרי 

 ₪120/190....................................................סלט כרוב תאילנדי................................................ 

 בוטנים קלויים, שוםשום קלוי מוגש עם רוטב סויה וחמאת בוטניםכרוב, גזר, בצל ירוק, חמוציות,   

 ₪120/190.............................................. סלט ניסואז............................................................... 

 ה,תפו''אחסה,עגבניה,מלפפון,גזר,תירס,זיתים ירוקים,שועית ירוקה,ביצה קשה,טונ

 ₪120/190...................קר...................................................................................... סלט פסטה 

 זיתים שחורים, עגבניות מיובשות, פסטו וגבינה מלוחה

 ₪120/190..................................................................סלט פאטוש..........................................

סלט רענן עם: עגבנייה, מלפפוון, גמבה, בצל סגול,רוקט, זיתים, פטרוזיליה ונענע מוגש עם קוביות לחם קלוי  
 עם זעתר,סומאק וגבינה מלוחה

 ₪120/190............................................. סלט כרוב חגיגי...........................................................

 רצועות כרוב עם תערובת אגוזים וגרעינים קלויים ועשבי תיבול  

 ₪120/200............................................... .............................................................. סלט קינואה 

 ירוק ונענע עם תפוח עץ, בצל  

 ₪120/200.................סלט עדשים שחורות................................................................................ 

 עדשים, עשבי תיבול, פלפים צבעוניים, בצל סגול,גבינת פטה )לטבעונים ניתן להוריד(  

 ₪120/190....................... הצבעים.......................................................................... סלט חמשת 

סלט צבעוני ובריא עם :סלק, גזר, קינואה, כרוב, רוקט, בצל מטוגן, קוביות בטטה, בצל ירוק, משמשים  
 מיובשים ואגוזי מלך
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 ₪120/190......................... .................................................................. סלט הולי בייגל.............. 

חסה , עגבניות שרי, בצל סגול, תפוח עץ, קוביות בטטה, גבינת פטה מגורדת, פקאן מסוכר וחמוציות ברוטב  
 מתקתק

 ₪240..................................................................... סלטים בהגשה אישית................................. 

 יחידות(  24סלט עגבניות שרי/ כרוב / בורגול / קינואה / עדשים לבחירה ) 

  

 מגשי אירוח חמים  

Meduim/Large 

  

 ₪ ליחידה  6....... ...............................קיש אישי........................................................ -מגש אירוח 

 בטעמים: בצל, פטריות, בטטה, חציל וגבינה מלוחה, פלפל קלוי ופטה.

 ₪140/220...................קיש מלבני גדול / עגול..........................................................  -מגש אירוח 

 חציל וגבינה מלוחה, פלפל קלוי ופטה בצל, פטריות, בטטה, 

 ₪170/220..................................... פסטה פנה.......................................................  -מגש אירוח 

 ברוטב: שמנת פטריות/ שמנת בטטה/ שמנת פסטו/ רוזה/ עגבניות ובזיליקום/ 

 ₪190/250............................גבינות/ בטטה................................................... רביולי  -מגש אירוח 

 40* 30ברוטב: שמנת פטריות/ שמנת בטטה/ שמנת פסטו/ רוזה/ עגבניות ובזיליקום תבנית  

 ₪170/220.................................תפוח אדמה מוקרם................................................ -מגש אירוח 

 פרוסות תפוחי אדמה ברוטב בשאמל, מוקרם עם גבינה צהובה

 ₪170/220............................. לזניה גבינות / אנטיפסטי............................................ -מגש אירוח 

 בשאמלשכבות לזניה ברוטב עגבניות, בזיליקום ו

 ₪180/220........... חצילים ממולאים בגבינות ברוטב עגבניות.........................................  -מגש אירוח 

 גלילי חצילים ממולאים בגבינת פטה ,פסטו וגבינה צהובה

 ₪180/220.......... בלינצס תפוחי אדמה ברוטב שמנת פטריות.......................................   -מגש אירוח 

 בלינצס ממולא מחית תפוחי אדמה ובצל מטוגן מוגש עם רוטב שמנת פטריות 

 ₪120/240.........................................................מיני פיצות.................................... -מגש אירוח 

 יחידות מיני פיצה  20/40
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 מרקים

 ₪  150....................................................................................... מרקים...................................

 טבעוני * מרק תירס מוקרם -מרק כתום/ מרק עדשים / מרק מינסטרונה / מרק דלעת ופלפל קלוי 

 מגשי אירוח חמים

Meduim/Large 

 ₪  250/320...................................................................פילה דג סלמון....................   -גש אירוח מ

 ברוטב פסטו/ טריאקי/ לימון, שום ושמן זית/ רוטב חרדל דבש / מיונז שום ושמיר 

 ₪220/350.................................... ..............פלטת סלמון מעושן...............................  -מגש אירוח 

 גלילי סלמון מעושן על מצע עלי חסה וירקות

 ₪200/300..................כדורי טונה ועשבי תיבול.........................................................   -מגש אירוח 

 , מוגשים לצד רוטב טחינהכדורי טונה מטוגנים ופריכים 40/20

 ₪370....................... . פלטת סלמון אפוי מעוצב.........................................................  -מגש אירוח 

ושמן זית/חרדל ודבש/מיונז ושום שמיר . מוגש   פילה סלמון אפוי ברוטב טריאקי/פסטו/טריאקי/לימון,שום
 על עלי חסה וירקות 

 מגשי אירוח טבעוניים

 ₪170/220...............................תבשיל קינואה........................................................ -מגש אירוח 

 תבשיל ביתי של ירקות וקינואה 

 ₪190/250................................ וני.........................................................רביולי טבע -מגש אירוח 

 ברוטב אליו אוליו עם: עגבניות שרי, זיתי קלאמטה, בזילקום, שום ושמן זית 

 ₪170/220......................... פסטה ברוטב אלפרדו.....................................................   -מגש אירוח 

 פסטה פנה ברוטב שמנת פטריות על בסיס קרם קוקוס  

 ₪170/220...................פסטה ברוטב רוזה................................................................  -מגש אירוח 

 פסטה פנה ברוטב עגבניות עשיר ונגיעות קרם קוקוס

 ₪170/220..........לזניה ברוטב עגבניות ו"גבינות".......................................................  -מגש אירוח 

 שכבות של דפי לזניה עם רוטב עגבניות עשיר ותחליפי גבינה 

 ₪170/220..........................בטטה מוקרם...............................................................  -מגש אירוח 

 פרוסות בטטה דקיקות מוקרמות בקרם קוקוס עדין ואגוז מוסקט 
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 קינוחים 

 ₪170..........................................................עוגת גבינה אפויה ציפוי שמנת/ קרמל/אוכמניות.........

 וי לבחירה עוגת גבינה ניו יורקית עשירה עם ציפ

 ₪150.................................................................................................. מגש ריבועים................

 יחידות של מגוון עוגות בטעמים שונים  40

 ₪  200.......................................................... ........................................... כוסות שוטים............

 יחי'  25טעמים .  5

 ₪  170.......................................................................... מגש מיקס פאיים.................................. 

 גבינה.פאיים אישיים בטעמי פאדג׳ שוקולד, קרמל,    40

 ליח'  ₪15.....................................................................................מוזלי.................................... 

 יחידות(  10יוגרוט, פירות טריים וגרנולה ביתית )מינימום  

 ליח'  ₪15............................................................................... פירות................................. סלט 

 יחידות.  10מינימום 

 שונות 

 ₪250........................  ...................................................................... מארז שתיה חמה יוקרתי....

 איש. 40  -ליטר חלב. מתאים לכ 3קפה מגורען, קפה שחור, תה בטעמים, סוכרים, בוחשנים, מפיות, כוסות ו 

 לסט  ₪6............................................................................ סט סכום יוקרתי............................... 

 סט הכולל כוס, מפית, צלחת, סכין ומזלג.

 ₪   10................................................................................ בקבוק שתיה ליטר וחצי.....................

 ₪   35...................................... ..............ליטר תפוזים/לימונדה סחוט............................................

 תוספות

 ₪  3... .................................................................................................................כף הגשה 

 ₪10...... .......................................................................................................... חלב בקרטון

 ₪  10............................................................................. .......................... בקבוק שתיה גדול

 ₪  9.................................................................................... מפה חד פעמית עגולה או מלבנית

  ₪  4.............................. שתיה חמה הכולל: כוס, סוכרים, תיונים, קפה שחור, נס קפה, בוחשנים סט 
 לסט.
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 איש  60  –מינימום להזמנה  •
 המחירים כוללים מע"מ  •
שעות. על כל שעה נוספת ייגבה   3.5מחירי האירועים מתייחסים לאירוע במסגרת של  •

 ₪. 300סכום של 
 עד שעתיים.  בימי שישי וערבי חג אירוע •
 על הזמנות לאירועים מחוץ לנתניה ייגבו דמי משלוח בהתאמה. •
 תוכלו לקבל במשרד.   –מידע על תעריפי הזמנה בזמנים של חג, מוצאי שבת וימי צום   •
 טיפ למלצרים.  10%המחירים אינם כוללים   •
  – 10מעלות המנה בתפריט. מעל גיל  50%( יהיה 10המחיר עבור מנת ילד )עד גיל  •

 ייגבה מחיר מלא לכל ילד.  10ילדים באירוע. מעל  10תשלום מלא. עד  
הולי בייגל דואגת לספק כמויות של אוכל בהתאם לכמות המוזמנים שדווחה בעת הזמנת   •

אולם אם כמות המוזמנים בפועל תהיה גדולה מכמות המוזמנים בעת ההזמנה,   –האירוע 
 ף. תחויבו בתוספת תשלום )במחיר מלא( לכל אורח נוס

 ש"ח. 250כל תוספת קומה  •
 הנהלת הקייטרינג רשאית לשנות את מחירי התפריטים בהתאם לשיקול דעת.  •
אחוז,   50  -ימים לפני האירוע  1-3ימים לפני האירוע ללא דמי ביטול.  3עד  -תנאי ביטול  •

 אחוז מסך ההזמנה.  100-ימים לפני האירוע 1-מתחת ל
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