קפית :מודיעין

אירועים
באוירה
אחרת:

נעמה צדקיהו050 - 6233307 :

קפית :מודיעין
שם מזמין האירוע ________________ :מס' טלפון_______________ :
תאריך האירוע __________________ :כמות סועדים______________ :
שעת האירוע  __________________ :מיקום האירוע______________ :
אופי האירוע ________________ :הערות_____________________ :
___________________________________________________

תפריט אירוע פרימיום
מחיר לסועד 190 :ש״ח

המחיר אינו כולל דמי שירות 12% ,במזומן .

קבלת פנים:
• קציצות כרישה ,קציצות ברוקולי וכרובית • מאפון תירס • קציצות קינואה וחמוציות • מגש ירקות

מנות פתיחה:
חציל על האש :בטחינה וסלסת עגבניות מתובלות
כרובית מצופה :בשומשום עם טחינה גולמית וצ'ילי מתוק
פוקצ'ה בדואית :גבינה בולגרית ,עגבניות שרי ,זיתי קלמטה ,בצל ירוק ,שמן זית וזעתר
פיצה מרגריטה :רוטב עגבניות ,ריחן ומוצרלה
פלטת מטבלים :טחינה ,פסטו ,חריף ,זיתים ,לאבנה

מנות עיקריות:
סלט יווני :מלפפונים ,עגבניות ,פלפלים ,בצל סגול ,חסה ,גבינה בולגרית ,זיתי קלמטה,
אורגנו טרי ,זעתר לימון ושמן זית
סלט אורגנטו בטטה :רצועות בטטה מוקפצות עם אגוזים פריכים וקרוטונים על סלט חסה,
עלים צעירים ,עגבנייה ,מלפפון ,פטריות וגבינה בולגרית
רביולי ברוטב שמנת פטריות  /פנה ברוטב עגבניות
מנת דג :אפשרות לבחירה  2מנות דגים

מחבת קציצות דגים :ברוטב עגבניות פיקנטי
דג לברק בתנור :בליווי ירקות אנטי פסטי
שיפודי סלמון :על מצע של ירקות/אורז

ולסיום מתוק....
בר קינוחים עשיר :ביס גבינה אפויה בציפויים שונים ,סופלה שוקולד חם ,קראק פאי נימוח
עם קרמל ווניל ,מקרונים בטעמים שונים ,כדור גלידת וניל
מגש פירות בעיצוב מרהיב ויחודי :בעלות  500שח
שתייה חמה :קנקני תה עם נענע ולבחירה  -קפה לסוגיו  /שוקו
שתיה קלה :מוגזת ,קנקנים של לימונדה  /תפוזים  /מים | בירות :טובורג  /קרלסברג  /סטלה
תוספת יינות :יקב טפרגברג  1870אדום  /לבן )קברנה סובניון/שרדונה לבן( בקבוק 85 -ש״ח ,כוס  15 -ש״ח
אפשרות לשדרוג קבלת פנים :בעלות  30שח לסועד
• ציפס בטטה • בקוסקטה סלמון וגבינת שמנת • ברוסקטה חציל וגבינת לבנה
שימוש בחדר  VIPבעלות  500ש״ח עד  3שעות ראשונות ,כל שעה נוספת בעלות של  100ש״ח
סגירת מרפסת המסעדה לצורכי אירוע פרטי בעלות של  2000ש״ח
סגירת מסעדה של  10000ש״ח
ניתן להזמין עוגה עשירה במיוחד בעלות  220ש"ח

קפית :מודיעין
אישור הזמנה:
טלפון08 - 8699623 :
פקס08 - 8699624 :
מיילcafﬁt.modiin@gmail.com / nc62330992@gmail.com :
הנני מאשר את ההזמנה ,ניתן פיקדון בסך __________ ש״ח צ'ק  /מזומן
התחייבות להזמנה :המזמין מתחייב לעדכן במספר סועדים מדויק עד  24שעות לפני
האירוע עליו התחייב מראש  ,במידה ולא התשלום ייעשה עפ"י ההתחייבות הראשונית.
התחייבות לביטול הזמנה :עד שבוע ימים לפני הארוע.
במידה ולא יתקבל העדכון כאמור ,יגבו דמי הפיקדון.
שם מזמין האירוע ________________ :מספר סועדים_____________ :
תאריך האירוע __________________ :חתימה__________________ :
הערות______________________________________________ :
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

בברכה
נעמה צדקיהו
050 - 6233307

