
  

  

  

 תפריט  בראנץ'  

  

 לחמים  מיוחדים   3  לבחירה:  

 חלות  אנשובי ●
 חלות  פסטו.  ●
 פרצלים.  ●
 בייגל.  ●
 לחם  בריוש.  ●
 לחם  מחמצת.  ●

  

 סלטים   7  לבחירה:  

 סלט  עלים  ויניגרט  הדרים  ופירות  הדר.  ●
 סלט  יווני  –   עגבניות,   מלפפון,   בצל  סגול,   צלפים,   זיתי  קלמטה,   אורגנו,   זעתר,   וגבינה ●

 בולגרית.  
 סלט  קפרזה  –   פרוסות  עגבניות  גבינת  עזים  /   מוצרלה  ובזיליקום  טרי.  ●
 סלט  טבולה  בורגול  עשבי  תיבול  וטחינה  לבנונית.  ●
 סלט  טונה.  ●
 סלט  ביצים  ובצל  ירוק.  ●
 סלט  סלק  אפוי  עלי  רוקט  וגבינת  רוקפור ●
 סלט  אבוקדו.  ●
 סלט  בטטה  ויניגרט  סויה.  ●
 סלט  פטוש  עלים  ירוקים  חמוציות  בוינגרט  לימון.  ●
 סלט  כרוב  אפוי  רוטב  קיסר  פירורי  לחם  ופרמז'אן  מגורדת.  ●
 סלט  בייבי  פירות  הדר  עגבניות  שרי  נבטים  לימון  ושמן  זית.  ●
 סלט  שורשים  ושערות  בטטה  קריספיות. ●

  

 פלטות  גבינות   2  לבחירה:  

  לבנה  ●
 איקרה  אדומה  עם  בצלי  שלוט ●
 איקרה  עם  צלפים  ובצל  סגול ●
 פלטת  גבינות  קמומבר,   ברי,   רוקפור,   אידם,   גאודה,   אמנטל.  ●
 מבחר  גבינות  עיזים ●
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  מבחר  גבינות  שמנת  ●

  

  

 דגים  סוג   1  לבחירה:  

 סלמון  אפוי  בתנור  שמיר  שום  חרדל  דיג'ון  גרגרים  ועגבניות  שרי.  ●
 סלמון  אפוי  בתנור  ברוטב  פסטו.  ●
 סלמון  שלם  קר  עם  איולי  חזרת.  ●
 פילה  לברק.  ●
 דג  דניס.  ●

  
  *פילה  /   שלם  /   מנה  אישית  

  

 פסטות  ברטבים   2  טעמים  לבחירה:  

 רביולי  גבינות.  ●
 רביולי  בטטה.  ●
 רביולי  תרד.  ●
 פסטה  פנה.  ●
 פסטה  ספגטי.  ●
 פסטה   לנגווני.  ●
 פסטה  פפרדלה ●

  
 *רטבים  לבחירה:   רוזה/עגבניות/שמנת  פסטו/שמנת  פטריות/אל  יאולי 

  
 פשטידות   2  טעמים  לבחירה:  

  
 ברוקולי.  ●
 פלפלים. ●
 פטריות.  ●
 בצל.  ●
 בטטה.  ●
 גבינות.  ●

  

 פוקצ'ות   2  טעמים  לבחירה:  

 ירקות.  ●
 טונה.  ●

 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


  

 אנשובי.  ●
 בטטה.  ●

  

  

  

 מנות  אחרונות   3  סוגים  לבחירה:  

 מגש  פירות  העונה.  ●
 עוגת  גבינה.  ●
 עוגת  שמרים.  ●
 מוס  שוקולד.  ●
 שטרודל  תפוחים.  ●
 פאי  תפוחים.  ●
 בראוניז  שוקולד.  ●

  
  
  

 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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