
תפריט לאירוע עם הגשה

סוגים:4לבחירהמזנונים/מסתובבים

ברסקטה קריספית פרוסות סינטה איולי חרדל וצ'ימצ'ורי.●
סביצ'ה אנטיאס מנגו כוסברה וצ'ילי אדום.●
ריזוטו פטריות יער.●
קבב עגל מוגש על חציל קלוי וטחינה גולמית.●
שיפודי פרגית בקארי אדום על סלט רענן של כוסברה ובצל ירוק.●
עמדת פוקצ'ות חמות●

:סוגים6לבחירההשולחןעל

לחם מחמצת עם קונפי שום ושמן זית ועגבניות מרוסקות.●
סלט קינואה מלווה עם קוביות בטטה ברוקולי בצלים מקורמלים ועשבי תיבול.●
סלט עלים וינגרט הדרים וקשיו מקורמל.●
סלט חצילים שרוף על האש עגבניות צלויות פלפל חריף טחינה וקונפי שום.●
סלט סלרי אסיאתי שומשום ובוטנים מטוגנים.●
מסבחה של שעועית לבנה בשר טלה וסלט כוסברה מרענן.●
פטה כבד ריבת בצל וטוסטונים .●
כרוב אסייתי וינגרט סוייה .●
כרובית מטוגנת טחינה גולמית ופטרוזליה קצוצה●

לשולחןהגשה/מיזנוןעללחירהסוגים4–עיקריתמנה

עוף שלם מעושן מוגש מפורק על כרוב צלוי ורוטב קארי אדום.רק על מיזנון●
פרגית על הגריל בתיבול קיג'ון זרעי שומר על אורז מלא וירקות שורש.●
אסאדו עם עצם בבישול ארוך מוגש על פירה תפוח אדמה בדמיגלס בקר.●
פילה סלמון ג'ינג'ר שום וסויה מתוקה מוגש על אורז מאודה.●
פילה דג בס מוגש על ריזוטו שעועית וקציפת לימון.●
פילה בקר בלק אנגוס בגריל מוגש על תפוח אדמה צלוי וצ'ימצ'ורי ירוק.●
תבשיל קארי דלעת וירקות שורש מוגש על אורז מאודה ( צמחוני).●
ניוקי תפוח אדמה ברוקולי אפונת גינה ושעועית ירוקה בתיבול שום●

ועגבניות(צמחוני).
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קינוחים:

מבחר פירות העונה.●
מרקיז שוקולד.●
טראפלס חלבה.●
מיני קסטה.●
מיני סניקרס.●
מיני טופי קרנץ.●
פבלובה.●
קרם פטל.●
קרם מסקרפונה (פרווה).●
קרמבל תפוחים.●
ארטיקים בטעמים●

את זה השארנו לסוף...

המטבח של בון קוויזין שומר לעצמו את הזכות לשנות מנה בתיאום עם הלקוח●
במידה ויש בעייתיות עם אחד המצרכים בתפריט הנ"ל, או בהתאם למצרכים

הישנם בשוק ובעונה. אנא עדכנו אותנו בהנחיות מיוחדות שיש לנו צורך בהן (
צמחונות , טבעונות , ללא גלוטן וכדומה).

התשלום הסופי ייקבע על פי מספר אנשים סופי שיימסר עד שבוע לפניי האירוע.●
בהתאם לאלרגנים יותאמו המנות. אנא עדכנו אותנו באם יש כאלה.●

המטבח של בון קוויזין מתחייב לאוכל ושירות מעולים!

ניתן כמובן לעשות התאמות שונות , שינויים ומה שתרצו!

נשמח לשוחח ולהיות בקשר!
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