תפריט מעדנייה
פתיחים
תחתיות ארטישוק במילוי פטריות ,גבינות עיזים ,אגוזים ועירית קצוצה ₪ 14...................ל 100גר' (מיני'  500גר')
תחתיות ארטישוק במילוי דגים ברוטב לימוני ₪ 19... ................................................ל 100גר' (מיני'  1קג')
אגרול דפי אורז במילוי ירקות טריים ורוטב טאריקי/צ'ילי מתוק ₪ 6.............................ליח' (מיני'  15יח')

מאפים
מאפה שושנים במילוי פסטו וצנובר ( ₪ 68.....................................................................................קוטר )26
מאפה שושנים במילוי טפנאד זיתים שחורים וגבינת עיזים ( ₪ 68......................................................קוטר )26
שקיקי פילו במילוי גבינות ,עגבניות מיובשות ובזיליקום  30(..................................................יחידות) ₪ 4 -ליח'
שקיקי פילו במילוי דוקסל פטריות ביין לבן ושום  30(............................................................יחידות) ₪ 4 -ליח'
גלילות פילו במילוי לבנה ,מנגולד וצנוברים קלויים  30(.........................................................יחידות) ₪ 4 -ליח'
מאפים פריכים במילוי פטריות /תרד/פלפלים קלויים 30(.....................................................יחידות) ₪ 3.5 -ליח'
מיני פחזניות במילוי מוס סלמון וקוויאר  30(.......................................................................יחידות) ₪ 6 -ליח'
קרוסטיני עם טפנאד זיתים ופלפל קלוי  /ממרח פסטו ופלפלים קלויים 30(...............................יחידות) ₪ 7 -ליח'
טוסטוני קסטן עם ממרח פסטו ,גבינת ברי ופלפלים קלויים–  30(..........................................יחידות) ₪ 7 -ליח'
מאפה פוגאס (בצק פוקצ'ה) במילוי גבינת פטה ,זיתים ועגבניות שרי 10(..............................יחידות) –  ₪ 10ליח'
קישים (זוקיני ,עגבניות שרי וזיתים ,בטטה צנוברים ,תרד פרמז'ן ,מנגולד ,רוקפור אגוזים ,פטריות פורטובלו ,יין
ושום ,כרישה ומוצרלה מעושנת) 85.....................................................................................ליח' (קוטר )26

ירקות מרעננים
סלט עלי חסה ,אורוגולה ,שקדים שבורים ברוטב ויניגרט הדרים ₪ 9........................................ל 100-גר'
סלט פסטה פנה עם עגבניות מיובשות ,בזיליקום ,גבינת פטה ,אנשובי ושמן זית  ₪16.............. ...ל 100-גר'
סלט קינואה עם נענע ,חמוציות ,שקדים קלויים ,ומלפפונים ברוטב אסייתי  ₪10...........................ל 100-גר'
סלט חסה עם קרוטונים גבינת פרמז'ן ורוטב לימוני עם אנשובי וגבינת קשקבל  ₪ 9.....................ל 100-גר'
סלט חסה ,עלי בייבי ,אגסים ,רוקפור ופקאן סיני ברוטב ויניגרט הדרים ₪ 9................................ל 100-גר'
סלט עלי עולש ואורוגולה ,פלחי תפוז ,שקדים שבורים ברוטב ויניגרט הדרים ₪10........................ל 100-גר'
אנטי פסטי ברוקולי בשמן זית ומלח גס ,פלפלים בתחמיץ ,בטטה בבלסמי ,קישואים צרובים ₪ 12....ל 100-גר'
סלט סלק וסלרי בסגנון מרוקאי ₪ 7.....................................................................................ל 100 -גר'
סלט גזר עם אננס קשיו ורוטב סויה ₪ 10 ..............................................................................ל 100 -גר'
עשבי תבלין קצוצים עם צנוברים קלויים ברוטב רענן של מיץ לימון ושום טרי ₪ 8 ..........................ל 100 -גר'
סלט כרוב אדום ,נבטים ,ושורשים עם גרעיני דלעת וחמניה בויניגרט עגבניות ₪ 10 ........................ל 100 -גר'
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לצד העיקריות
שפצלה סלק (בצקניות) מוקפץ עם פטריות שמפיניון ושעועית ירוקה בשמן שומשום ₪ 15......................ל 100-גר'
ניוקי בטטה ברוטב חמאה עגבניות עם בזיליקום ומרווה ₪ 15 .........................................................ל 100-גר'
פירה חצילים קלויים ותפוחי אדמה עם קונפי שום ובזיליקום ₪ 6.....................................................ל 100-גר'
גראטן כרישה ותימין בשמן זית ומלח גס ₪ 6...............................................................................ל 100-גר'
שומר אפוי עם אוזו ,סילאן וחמוציות ₪ 7....................................................................................ל 100-גר'
תבשיל דלעת צלויה בסילאן ,תימין ,צ'ילי וערמונים ₪ 12.................................................................ל 100-גר'
שעועית ירוקה מוקפצת בשמן זית ,שום ושקדים קלויים  ₪ 12 .......................................................ל 100-גר'
תבשיל ירקות העונה עם שעועית לבנה ברוטב עגבניות שרי טריות ובזיליקום  ₪ 7 .........................ל 100 -גר'

דגים
קציצות דגים לימוניות עם ג'ינג'ר וחזרת איולי ₪ 15..............................................................ליח' (מינ'  10יח')
קציצות דגים מאודות עם סלק ושומשום שחור ₪ 15.............................................................ליח' (מיני  10יח')
פילה סלמון בציפוי חרדל לימון וצלפים ₪ 27......................................................................ל 100-גר'
שיפודי פילה סלמון ברוטב טריאקי ₪ 27............................................................................ל 100-גר'

עוגות בחושות
גזר טחינה  /שוקולד פאדג' /אגסים ופקאנים /תפוחים ושקדים על בסיס פריך  /עוגת מייפך עם קינמון ואגוזים /בננה
ואגוזים מקמח מלא /דבש ותאנים  /פירות קיץ נימוחה  /עוגת לימון פרג  /בראוניז גבינה  /עוגת תפוזים קוקוס
ושוקולד צ'יפס  /גבינה אפויה עם פרג /.שמרים שוקולד /שמרים וניל ואגסים  /בחושה גבינה וצימוקים  /קוואקר עם
צימוקים /תפוחים וקינמון ₪ 35.............................................................................................אורך  28ס"מ

צלחת פטיפורים (מינימום הזמנה של  02יחידות מסוג מסוים)
פנקוטה וניל על טוויל שקדים  ₪ 6 .....................................................................................ליח'
קעריות מרנג אישיות במילוי קרם לימון ופטל טרי ₪ 6............................................................ליח'
ריבועי קרמל ואגוזי פקאן ₪ 6 ...........................................................................................ליח'
מיני פחזניות במילוי קרם פטיסייר /קרם קפה וציפוי שוקולד ₪ 6 .............................................ליח
אצבעות שוקולד על מצע קראנץ' נוגט  ₪ 4 .........................................................................ליח'
אצבעות עלי פילו במילוי פירות יבשים ואגוזים בסירופ סוכר הדרים ₪ 4 ...................................ליח'
סלסלאות קדאיף במילוי קרם פטיסייר ופירות טריים  ₪ 6 ......................................................ליח'
פיננסייר פיסטוק עם קרם מסקרפונה והל /קרם שוקולד לבן ופיסטוק  /קרם תפוז ולואיזה ₪ 6......ליח'
ממולדה ,בסיס קרוקנט פייאטה ,גנאש פיסטוק ,גנאש אניס וקרם דובדבנים ₪ 6 ........................ליח'

קינוחים (בכוסות פלסטיק שקופות אישיות)
מלבי עם סירופ דבש/סירופ מי ורדים אדום  /סירופ פירות יבשים ופיסטוקים קצוצים בכוסות קטנות ₪ 10........למנה
טפיוקה עם פירות העונה בכוסות אישיות  ₪ 10 ...................................................................................למנה
מוס שוקולד דבש עם ברס אגוזי לוז קצוצים ₪ 10 ................................................................................למנה
מוס שוקולד ופיצפוצי אורז מקורמלים עם קרם פרלינה וקצפת  ₪ 10 ......................................................למנה
קרם מסקרפונה ,קרמבל אגוזי לוז ותותים טריים  ₪ 10 .......................................................................למנה
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טארטים ועוגות (קוטר )02
טארט שוקולד פאדג' ₪ 110 ................................................................................................................
טארט מרנג לימון ₪ 110 .....................................................................................................................
טארט אגסים וקרם שקדים ₪ 110 .........................................................................................................
פאי פירות טריים עם קרם וניל ₪ 130.....................................................................................................
שטרודל פילו תפוחי עץ וקלבדוס ₪ 50 ..................................................................................................
פאי פרג ואגסים ₪ 130 ........................................................................................................................
קראמבל אגסים בקרמל ₪ 110 .............................................................................................................
עוגת גבינה אפויה בציפוי שמנת חמוצה ₪ 130 ........................................................................................
עוגת גבינה אפויה ושוקולד לבן ₪ 140................ ....................................................................................
עוגת גבינה אפויה ופרג על בסיס שקדים פריך ₪ 140 ................ ...............................................................
עוגת מוס לימון ומרנג₪ 140 ..................................................................................................................
מוס שוקולד ופטל עם שברי נוגט אגוזים ₪ 140 .........................................................................................
עוגת מוס בוואריה וניל על מצע קראנץ נוגט ₪ 140.................... .................................................................
עוגת גבינה קרה עם מרנג פיסטוק בציפוי פירות העונה₪ 140................ ......................................................
עוגת מוס שוקולד עשיר על בסיס קראנץ' נוגט בציפוי גנאש אגוזי לוז ₪ 140....................................................

עוגיות
ללא סוכר -פקאנים ואגוזי מלך ₪ 30............................................................................................ל 250-גר'
עוגיות תחרה שקדים שומשום ₪ 30...........................................................................................ל 250-גר'
מיני פאדג' שוקולד במנג'ט ₪ 30...............................................................................................ל 250-גר'
עוגיות קינמון ממכרות ₪ 30.....................................................................................................ל 250-גר'
עוגיות פקאנים ₪ 30 ...............................................................................................................ל 250-גר'
עוגיות ביסקוטי פיסטוק ג'ינג'ר ₪ 30...........................................................................................ל 250-גר'
עוגיות חיתוכיות ריבה (משמש/שזיפים) 30..................................................................................ל 250-גר'

הערות:
כל המנות מגיעות בקופסאות קרטון ומגשי פלסטיק חמים וטריים ביום האירוע.
ניתן לשנות את כמויות המנות בהתאם למס' האנשים באירוע.
משלוחים חינם באזור השרון בהזמנה מעל ₪ 1,000
ניתן להזמין גם שתייה ,סכו"ם וכוסות חד פעמי

אשמח לענות בכל שאלה,
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תמי הלברכט-חסון
Tummys

מושב ביתן אהרון  49204טל' להזמנות  954-2999605 :דוא"לtami@tummys.co.il :

