לכבוד :ספיר 

תאריך23/1/18 :

הנדון:טופס הזמנה אירוע צהרים
*כל המנות מוגשות למרכז שולחן*
פתיחה:
בתחילת הארוחה יוגשו לחמים ומטבלים

ראשונות לבחירה:

∽ לב חציל  -קונפי עגבניות ,שמן זית ,קרם פטרוזיליה וקרוטונים
∽ חומוס עם גרגירים ווינגרט שיפקה
∽ מיני פיתה אביב משה  -אסאדו ,טחינת עמבה ,עגבניות מרוסקות עם סחוג
∽ טרטר אינטיאס  -גספצ'יו של עגבניות שרי צהובות וצ'ילי חריף
∽ קרפצ'יו פילה עגל -זרעי עגבניות ,חרדל מתובל ,שמן זית וסלטון עלים
∽ שווארמה דגים  -טחינה ,אריסה ובייגלה ירושלמי
∽ חריימה דג  -קוסקוס ,מיני חלה וטחינה לבנה
∽ ניוקי  -עם קונפי שום ,עגבניות מיובשות ,זיתי טאסוס ועשבי טיבול

תוספות לבחירה:

סלט חקלאי – סלנובה ,אייסברג ,בייבי ג'ים ,רוקט וגרגר נחלים ,בלסמי ,פקאן סיני וקשיו
∽ אושפלאוו – אורז מבושל עם ירקות שורש
∽ צ'אנקים של תפוחי אדמה
∽ מיני תפוחי אדמה  -עם קונפי שום ,רוזמרין ,אגוזי מלך ועגבניות מיובשות
∽ סלט ירקות בלאדי

∽

עיקריות לבחירה:

∽

ריזוטו  -ראגו פטריות כמהין ,קרם תירס טרי ,צימוקי עגבניות ופתיתי "פרמז'ן" סויה
∽ מיני המבורגר אנטריקוט  -בלחמניית בריוש הום מייד ,ותפוחי אדמה
∽ סופלקי פרגית  -טחינה אריסה ,לימונים כבושים ,בצל בסומק וירקות
קבב ואלרו  -קרם חומוס ,קריספי בצל וטאבולה
∽ צ'אנקים של תבשיל טלה  -טחינה סמיכה ,גרגירי חומוס ווינגרט שיפקה
∽ מעורב ירושלמי  -מוגש במחבת עם פיתות ביס וטחינת שווארמה
∽ כבדי עוף בטריאקי  -על קרם פולנטה של תירס טרי

קינוחים:
פלטת קינוחים – בראוניז בקציפת קקאו ,מקפא טחינה ,בסבוסה ,מקרונים ,קרם ברולה ,סורבה בטעמים

שתיה קלה:
תפוזים  /לימונדה
בקבוק שתייה אישי לבחירה
בירה מהחבית תוספת  ₪ 15לסועד

מחיר לסועד –  150ש"ח
*המחיר כולל מע"מ.
*התפריט מוגש עד השעה 17:00
*לא כולל  12%שירות )תשלום עבור שירות במזומן בלבד(

אישור ההזמנה )אותו יש לשלוח חתום למייל((valeroevent@gmail.com :

הנני מאשר את כל הפרטים המופיעים לעיל בהקשר לאירוע שיתקיים ביום __רביעי___ ה 14.5.18 -בשעה  20:00עבור 30
איש .הנני מתחייב להודיע עד לתאריך  13.5.18את מספר הסועדים הסופי עליו אני מתחייב לשלם גם אם יגיעו פחות סועדים.
במידה והגיעו יותר סועדים אני מתחייב לשלם גם עבורם את המחיר הר"מ .מחיר לאדם ₪ 150 :כולל מע"מ ,לא כולל שירות
עבור המלצרים  -התשלום הינו בסוף האירוע *במזומן\אשראי בלבד* .תשלום מקדמה ע"ס  ₪ 500יתקבל בעת חתימת הסכם
הזמנה זה .בכל מקרה של ביטול האירוע תשלום המקדמה לא יוחזר ויחשב כפיצוי מוסכם לביטול* .עריכה האירוע בגלריית
האירוע יתקיים ללא הגברה ,צילום ,לא תורשה הקרנה ,הופעה ומוסיקה ללא
האירועים.
אישור ותיאום מראש.
שם _______________ תאריך ____ __ ____ חתימה ______ ____ טלפון_______
שולמה מקדמה בסך_____ :

__________ בתאריך________ :

______

_____

