"שושי תמיד חייכנית וזורחת ,שושי
היא הפנים של הקייטרינג .ברגע
שתפגשו אותה ,קסמה האישי יכבוש
אתכם .ברגע שתטעמו מהאוכל
הנהדר ,תהיו שבויים סופית".

מה מתבשל אצלי ?
בשרים

סלטים

(מחיר לק"ג)

(מחיר ל 100גר)

צלי כתף  5עם בצל ושזיפים

₪ 70

כרובית חיה עם חמוציות ובצל ירוק

₪6

צלי עוף עם ירקות שורש

₪ 60

גזר עם עירית ,פלפל אדום ,פקאן סיני

₪6

מפרום

₪ 70

מוסקה

₪ 170

חיטה עם פלפל ,בצל מטוגן,
צימוקים ,אגוזי לוז

₪7

בולונז

₪ 60

קציצות כדורי בשר/עוף

₪ 60

קינואה עם עדשים ירוק/שחור ,בטטה,
גזר ,סלק ,פטרוזיליה ,נענע

₪7

מגוון ממולאים עם אורז ובשר

₪ 60

פסטה קרה עם זיתי קלמטה,
מלפפון חמוץ ,עגבניות מיובשות,
גבינה בולגרית

₪9

פריקי עם סלק ,בטטה ,גזר ,ירק

₪9

עדשים ירוק/שחור עם בטטה ,גזר ,ירק

₪8

סלט יווני עם עגבנייה ,מלפפון,
קלמטה ,ריבועי גבינה מלוחה

₪6

חסה עלי בייבי עם הפתעות

₪5

(פלפלים ,עלי גפן ,בצל ,קישואים)
קציצות בקר/עוף/פרסה (מטוגן)

תוספות חמות

 ₪ 6ליח'

(מחיר לק"ג)

אורז לבן/מלא

₪ 28

מג'דרה

₪ 28

תפוח אדמה

₪ 40

מטוגן/צלוי/תנור/פירה

פסטה  +רוטב

₪ 30

ירקות אנטיפסטי בתנור
עם שמן זית ומלח ים אטלנטי

₪ 85

ירקות מוקפץ/אפוי/מבושל

₪ 55

מה מתבשל אצלי ?
מרקים

(מחיר לליטר)

המאפים המיוחדים שלי

₪ 50

לחוח תימני

מרק כתום (בטטה ,גזר ודלעת)

₪6

מינימום להזמנה –  10יח'

מרק אפונה ירוק
מרק רגל תימני
מרק עוף תימני

ג'חנון עם חמאה או שמן זית
מינימום להזמנה –  12יח' (קפוא לאפיה ביתית)

₪4

בויוס (בואיקוס) בולגרי

₪3

מינימום להזמנה –  30יח'

ממרחים

(מחיר ל 100גר')

בניצה מהמטבח הבולגרי

ממרח חומוס

₪5

ממרח טחינה

₪5

מאפה בצק עלים מעשי ידיי במגוון מילויים:
תרד | עלי מנגולד | גבינת ברינזה
מינימום להזמנה –  2יח' בקוטר  26ס"מ

ממרח טפנד זית שחור  /ירוק

₪ 12

פאי רטטוי

ממרח פלפלים קלויים על האש

₪6

לאבנה מקורי מבית רוזליה

₪6

₪ 40

מאפה בצק עלים צרפתי במילוי קישואים ,עגבניות וחציל
צרובים על האש ,ובתוספת גבינת פטה | בולגרית
את הירקות עוטפים בבצק העלים בקצוות ,כך נוצר
מראה הפאי – והגבינה פזורה מעל

ממרח פסטו

₪ 12

קוטר  26-28ס"מ

₪ 80-95

ממרח כבד קצוץ עם ריבת בצל

₪ 16

בורקס אוורירי מבצק עלים מעשה ידיי

₪ 38

גבינה (ברינזה ,פטה וקשקבל) | תפוח אדמה

פוקצ'ות עם מגוון תוספות

₪5

מינימום להזמנה –  6יח' בקוטר  20ס"מ

פיצות עם מגוון תוספות

₪ 60

מינימום להזמנה –  2יח' בקוטר  34ס"מ

לזניה עם מגוון תוספות

₪ 130

מגש 20*30

בלינצ'ס במגוון מילויים
פטריות | גבינה
מינימום להזמנה  6 -יח'

₪6

פחזניות במגוון מילויים מלוחים

₪4

מינימום להזמנה  10 -יח'

מה מתבשל אצלי ?
הרביולי שלי

₪ 45

(מחיר לכ 45 -יח')
עשוי מבצק מקמח דורום ,מעשה ידיי,
במגוון מילויים ועם מגוון רטבים:

בשר עם חציל קלוי
ברוטב רוזה צמחי או ברוטב עגבניות
תרד וגבינות ברוטב בשמל

פשטידות

 ₪ 120ליח'

גודל ( 38*28ס"מ)
חציל
בטטה
פטריות
קישואים
ברוקולי
תרד
פסטה

גבינות (ברינזה ,קשקבל ובולגרית) ברוטב שמנת
פטריות (שמפיניון וכמהין) ברוטב שמנת ופטריות

קישים

 ₪ 130ליח'

גודל (קוטר )28

יש גם רביולי מתוק ☺
גבינה ממותקת קלות בתוספת צימוקים
ברוטב שמנת ממותקת

חציל
פטריות
קישואים
פלפלים קלויים

בטטה ובצל אדום
אנטיפסטי
ברוקולי
תרד

מה מתבשל אצלי ?
צמחוני | טבעוני

קצת מתוק ☺

(מחיר לק"ג)

עוגות

בולונז טבעוני עם בשר
מן הצומח

₪ 40

מוסקה צמחונית

₪ 160

מלפיי (קרם שניט) בצק עלים ממולא
בקרם וניל אמיתי מקורי

מגוון ממולאים ללא בשר
(עלי גפן ,בצל ,קישוא)

₪ 60

בגודל 25*35
בגודל תבנית אינגליש קייק

₪ 120
₪ 45

קציצות טבעוניות

 ₪ 5ליח'

בחושות

₪ 35

קציצות כרישה (ללא ביצים)

 ₪ 6ליח'

קרם (קוטר )28

₪ 120

גבינת קשיו מקורית

 ₪ 12ליח'

מוס (קוטר )28

₪ 130

טירמיסו (קוטר )26

₪ 130

פאי רטטוי
מאפה בצק עלים צרפתי במילוי קישואים ,עגבניות וחציל
צרובים על האש ,ובתוספת גבינה טבעונית
את הירקות עוטפים בבצק העלים בקצוות ,כך נוצר
מראה הפאי – והגבינה פזורה מעל

קוטר  26-28ס"מ

₪ 80-95

גבינה [פירורים | פירות יער]
בגודל תבנית אינגליש קייק
בגודל תבנית 26-28

₪ 45
₪ 85-100

שושנים (קוטר )28

₪ 80

בגודל תבנית אינגליש קייק

₪ 40

שטרודל תפוחים
שמרים [שוקולד | שקדים | חלבה]
בגודל תבנית אינגליש קייק

₪ 35

עוגיות
אגוזים | שקדים | חמאה (כ 35 -יח')

פחזניות

₪ 38
₪4

מינימום להזמנה  10 -יח'

בלינצ'ס גבינה מתוקה

₪6

מינימום להזמנה  6 -יח'

מגוון ריבות

₪ 15

