
  

  
  

  תפריט  אזכרות  
  

 סלטים:  
  

 סלט  מטבוחה ●
 סלט  גזר  מרוקאי ●
 סלט  סלק ●
  סלט  חציל  במיונז  ●
 סלט  חציל  בטחינה ●
 סלט  פלפל  בתחמיץ ●
 סלט  חומוס ●
 סלט  כרוב ●
 סלט  חמוצים ●
 פלפל  חריף  מטוגן ●

  
 *  5  סלטים  לבחירה 

 *לחמים  –   לחמניות  המוציא  /   מזונות 
  
  

  תוספות:   
  

 אורז  לבן ●
 אורז  ירוק ●
 אורז  מג'דרה ●
 אורז  עדשים ●
 זיתים  מרוקאים ●
 תפוח  אדמה  אפוי ●
 תפוח  אדמה  פרוס ●
 שעועית  ירוקה ●
 אפונה  וגזר ●
 אפונה ●
 במיה ●

  
 *  3  תוספות  לבחירה 
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 עיקריות:  

  
 דג  אמנון  ברוטב  מרוקאי ●
 דג  סול  /   בקלה  מטוגן ●
 שניצל ●
  חזה  עוף  ●
 כרעיים  עוף ●
  צלי  בקר  ●
  לשון  בקר  ●

  
  *מנה   1  לבחירה  

  
 המחיר  הינו   45  ₪   לאדם  כולל  מע"מ  למנה 

  
 במידה  ותרצו  להוסיף  מנה  ראשונה  של  דג  בתוספת  של   10-12  ₪   תלוי  בסוג  הדג 

 ובכמות  הסועדים.  
  

 התפריט  הינו  למינימום   25  סועדים.  
  

  הובלה  באזור  השרון  בין   300  –    400  ₪   
  

 מעל   50  סועדים  הובלה  באזור  השרון  –   חינם!!!  
  

 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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