
  

  

  

 תפריט  מגשי  אירוח 
  

 מגש  מאפים:  

  30  יח'   במגש   4  סוגים   125  ₪.  

 רוגלך  שוקולד.  ●
 גבינית.  ●
 מאפה  וניל.  ●
 קרואסון  חמאה.  ●

  

 מגשי  כריכים:  

 טורטיות  מגולגלות  במבחר  טעמים   3  סוגים   36  יח'    190  ₪.  1.
 טונה.  ●
 חביתה.  ●
 אנטיפסטי. ●

  

 כריכוני  קרואסון  חמאה  במבחר  טעמים   15  יח'    170  ₪.  2.
 סלמון.  ●
 חביתה.  ●
 גאודה.  ●

  

 מיני  כריכוני  פלוט   15  יח'    170  ₪.  3.
 גבינת  עזים.  ●
 גאודה.  ●
 קפריסאי.  ●

  

 כריכוני  כוסמין   20  יח'    170  ₪.  4.
 קפריסאי.  ●
 טונה.  ●
 חביתה.  ●
 אנטיפסטי. ●
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 *מוגש  בלחם  כוסמין  במבחר  טעמים.  

  

  מגש  ירקות   80   ₪:   

 מלפפון.  ●
 עגבניות  שרי.  ●
 קולורבי.  ●
 גזר.  ●
 מיני  פלפלים.  ●

  

 פשטידות  קוטר   24  -    45  ₪   ליחידה:  

 ברוקולי.  ●
 בטטה.  ●
 ירקות.  ●
 בצל.  ●

  

 קישים  קוטר   24  –    90  ₪   ליחידה:  

 בצל.  ●
 עגבניות  שרי.  ●
 ברוקולי.  ●
 פטריות.  ●

  

 סלטים:  

 סלט  עלים  פטרוזיליה  סלרי  חסה  בצל  ירוק  וכוסברה,   ויניגרט  הדרים  ואגוזי  מלך.  ●
 סלט  כרוב  אפוי  רוטב  קיסר  ושקדים  קלויים.  ●
 אנטיפסטי  ירקות  קלויים  –   בצל  סגול,   בטטה  ,   פלפל  ,   חציל.  ●
 כרוב  סגול  ולבן  ויניגרט  לימון  כוסברה  ונבטים.  ●
 סלט  בטטה  עלי  בייבי  איולי  צ'ילי  ובוטנים  גרוסים.  ●
 חצילים  שרופים  שום  קונפי  ועגבניות  צלויות.  ●
 עלי  בייבי  פלחי  תפוז  עגבניות  שרי  ברוטב  פסטו  ושקדים  קלויים.  ●
 סלט  כרובית  כוסברה  ולימון.  ●
 סלט  נבטים  קולורבי  צנון  וכוסברה  איולי  צ'ילי  וג'ינג'ר  כבוש.  ●

 כל  סלט  מגיע  בכמות   1  ק"ג  לכל  סוג  סלט   50  ₪   לסלט.  
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 מגש  מתוקים:  

 פחזניות   26  יח'   –    180  ₪.  ●
 קרנצ'   שוקולד  –    30  פרוסות  –    150  ₪.  ●

  

 מגש  פירות:  

 פלטות  ענק  עם  מבחר  עשיר  של  פירות  העונה   250  ₪.  ●

  

  

 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  אשר  ישנם  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!  

  

 Bonne   Cuisine  

 קייטרינג  איכותי  לחתונות,   מסיבות  ואירועים  מיוחדים,   מעדנייה  ואוכל  ביתי 

 www. Bonne-cuisine.co.il       TheBonneCuisine      054-5918327    :שד'   הנשיא  יצחק  בן  צבי     138 ,   הרצליה  פיתוח   טלפון                 

http://bonne-cuisine.co.il/
https://www.facebook.com/thebonnecuisine

