תפריט אירועים

לחמים  20ש"ח

גרנולה  /מחמצת אגוזים  /מחמצת
חמוציות ואגוזים  /מחמצת זיתים /
מחמצת כפרי  /מחמצת לבן  /מחמצת
עגבניות מיובשות

ממרחים

לחמניות ביס  3ש"ח

פסטו בזיליקום  /עגבניות מיובשות /
חצילים קלויים  /פלפלים צלויים /
ארטישוק  /שום  /טפנד זיתים שחורים /
טפנד זיתים ירוקים  /לימון כבוש  /אריסה  /סחוג חריף

בייגל אמריקאי  5.5ש"ח

טחינה ירוקה  270מ"ל –  20ש"ח 400 ,מ"ל –  34ש"ח

באגט  12ש"ח
לבן  /מלא

לבן  /מלא

 26ש"ח

לבן  /מלא עם גרעינים  /בצל  /שומשום
 5 -יחידות ב 25-ש"ח -

סלטים
קטן כ 8-מנות | גדול כ 15-מנות
מבחר סלטים המוגשים בקערת פלסטיק קשיחה המתאימה להגשה לשולחן
ק|ג
180 | 108
סלט טונה | עלים ירוקים ,טונה ,בצל סגול ,עגבניות ,תפו”א מתובלים ,ביצים קשות ורוטב איולי
180 | 108
סלט יווני | חסות ,עגבניות ,מלפפונים ,גמבה אדומה ,בצל סגול ,גבינה בולגרית וזיתי קלמטה
198 | 118
סלט כרוב ורוקפור | מיקס כרוב אדום ולבן ,חמוציות ,בטטה צלויה ,גרעיני חמנייה ,רוטב חרדל דבש וגבינת רוקפור מגורדת
194 | 114
סלט אסיאתי | חסה ,גזר ,נבטים ,שעועית ירוקה צלויה ,עגבניות שרי ,שומשום קלוי ,בצל ירוק ,אבוקדו ואצות
200 | 122
סלט קינואה | סלק ובצלים צלויים ,רוקט ,עגבניות מיובשות ושקדים קלויים ברוטב שמן זית ולימון
220 | 136
סלט אנדיב | עלים ירוקים ,אנדיב ,פירות טריים ,גרנולה וגבינת תום ברוטב ויניגרט
200 | 122
סלט ים תיכוני | עגבניות ,מלפפונים ,גרגרי חומוס מתובלים ,קישואים צלויים ,בצל סומק ופטה עיזים
215 | 126
סלט פנצנלה | עגבניות טריות ,ירקות קלויים ,בזיליקום ,קרוטונים ,ארטישוקים ושמן זית
190 | 116
סלט סלק בטטה | עלים ירוקים ,בטטה וסלק צלויים ,קרוטונים ,עגבניות שרי ,ווינגרט ובולגרית מגורדת
214 | 118
סלט טבולה עשבים ואגוזים | בורגול ,עשבי תיבול טריים ,מלפפונים ,עגבניות ,בצל סגול ,חמוציות וגרעינים
198 | 118
סלט אנטיפסטי | מיקס עלים ירוקים ,זוקיני צלוי ,בטטה צלויה ,חצילים צלויים ,פלפלים צלויים ,עגבניות שרי וגבינת פרמג'ן
190 | 116
סלט פסטה ארטישוק | פסטה צבעונית ,ארטישוקים כבושים ,שעועית ירוקה צלויה וגרדת לימון
190 | 116
סלט שורשים אסיאתי | גזר ,סלק ,קולרבי ,סלרי ובוטנים קלויים ברוטב סויה מתקתק
186 | 112
פסטה פסטו | פסטה עם עגבניות מיובשות ,זיתים שחורים ופסטו
220 | 132
קיסר | מיקס חסות ,אנשובי ,פרמג'ן ,קרוטונים ורוטב קיסר

ניתן לשנות ולהפוך למנה טבעונית

מנה טבעונית

| טלפון | 02-5639977 :כתובת :השיירות  ,20ירושלים |אתר| www.cafe-michael.co.il :
מיכאלה
דוא"לrest@cafe-michael.co.il :
זמינות המוצרים בהתאם למלאי הקיים במקום .בהזמנה מראש של מספר ימים ,ניתן להציע את כל המבחר

מגשים מלוחים
כמות | מחיר

פלטות

כריכונים אישיים | סלט טונה  /גאודה  /בולגרית  /סלט ביצים

 160 | 20ש"ח

כריכונים אישיים משודרג | סלמון מעושן  /מנצ'גו  /סביח  /קממבר וריבת פטל

 200 | 20ש"ח

כריכוני בוקר אישיים | פריטטה עשבי תיבול  /סביח

 180 | 20ש"ח

כריכונים אישיים טבעוני | חציל קלוי וטחינה ,ממרח עגבניות מיובשות וזוקיני ,טפנד זיתים

 170 | 20ש"ח

כריכוני בריוש סלמון | מיני בריוש חמאה ,גבינת שמנת ,סלמון מעושן ובצל סגול

 212 | 20ש"ח

פלטת ירקות קטנה
פלטת ירקות גדולה
פלטת אנטיפסטי

כריכוני קרואסון וגבינות | מיני קרואסוני חמאה במילוי ריבה וקממבר ובמילוי איולי וגאודה

 202 | 20ש"ח

בהתאם לעונה ולמגוון הקיים

מגש כריכוני בייגל | חצי בייגל סלט טונה וחצי בייגל סלמון מעושן ושמנת

 180 | 20ש"ח

עלי גפן | עלי גפן במילוי אורז ותבלינים עם יוגורט עיזים מתובל

 124 | 40ש"ח

מגש בורקסים מלוחים | גבינה עלים  /גבינה פריך  /פיצה  /תפוח–אדמה

 80 | 20ש"ח

מגש בורקס פינוקים | בורקס גבינה עלים במילוי טחינה ,מלפפון חמוץ ,ביצה קשה ועגבנייה

 140 | 20ש"ח

מגש קישים | פרוסות קישים במבחר טעמים

 160 | 20ש"ח

גאודה ,בולגרית ,מנצ'גו וקממבר

מגש מיני פשטידות | מיני פשטידות תירס וגבינות  /פטריות ותרד

 200 | 20ש"ח

פלטת פירות העונה

ופלפל קלוי ,איולי טבעוני ומיקס בצל פטריות מוקפצים

פלטת ממרחים

כמות | מחיר
 62 | 10ש"ח
 124 | 18ש"ח
 180 | 15ש"ח
 106 | 12ש"ח

שמנת טבעי ,שמנת שום שמיר ,לאבנה ,פטה
למריחה ,טחינה ירוקה וסלט טונה ( 250מ"ל
מכל ממרח)

פלטת  4גבינות

 200 | 15ש"ח
 180 | 12ש"ח

בהתאם לעונה ולמגוון הקיים

מגשי כוסות  -מלוחים
כמות | מחיר
דואט קינואה | דואט קינואה לבנה ואדומה ,אורוגולה ושקדים ברכז תפוחים

 196 | 20ש"ח

טבולה | בורגול ,עשבי תיבול טריים ,מלפפונים ,עגבניות ,בצל סגול ,חמוציות וגרעינים

 196 | 20ש"ח

פסטה | פסטה עם עגבניות מיובשות ,זיתים שחורים ופסטו

 180 | 20ש"ח

פטוש | מלפפונים ,עגבניות ,פלפל אדום ,בצל סגול ,קרוטונים ובולגרית

 180 | 20ש"ח

מקלות ירקות טריים ומטבל

 212 | 20ש"ח

אוכל חם
מנה – מנה עיקרית במסעדה .אם זה מזנון וישנן אופציות נוספות כל מנה כזו שווה  4/3מנות

כמות | מחיר

לזניה קטנה | תרד  /חצילים  /עגבניות  /פטריות

)ניתן להזמין עם פסטה ללא גלוטן(

 58 | 2ש"ח

לזניה גדולה | תרד  /חצילים  /עגבניות  /פטריות

)ניתן להזמין עם פסטה ללא גלוטן(

 110 | 8ש"ח

קיש גדול | קוטר 22
מיני קיש | קוטר ( 4.5מינימום  8יחידות ,מיקס טעמים)
מגוון פשטידות | קוטר 24

 80 | 4ש"ח
 8 | 1ש"ח
 60 | 4ש"ח

שלושה בצלים | בצל לבן ,בצל סגול וכרישה צלויים עם רויאל שמנת וגבינות
תרד ובטטה | עלי תרד מוקפצים ,בטטות צלויות ורויאל שמנת וגבינות
בצל ,פטריות וגבינת עיזים | בצל ופטריות מוקפצים עם טימין ,רויאל שמנת וגבינת עיזים
פסטה ,מנגולד וגבינות | פסטה ללא גלוטן ,מנגולד מוקפץ ורויאל שמנת גבינות
ירקות קלויים ובולגרית | עגבניות שרי צלויות ,פלפלים קלויים ,זיתים שחורים ורויאל שמנת וגבינות
פסטה ברוטב קטן | שמנת  /עגבניות  /שמנת עגבניות  /שמנת פטריות  /שמנת פסטו

 120 | 8ש"ח

פסטה ברוטב גדול | שמנת  /עגבניות  /שמנת עגבניות  /שמנת פטריות  /שמנת פסטו

 180 | 15ש"ח

פאי רועים | תבשיל ירקות ופטריות עשיר אפוי בתנור בציפוי פירה תפוחי אדמה מתובל (טבעוני)

 128 | 8ש"ח

עראייס פטריות | פיתות ממולאות בתערובת פטריות ואריסה ,צרובים במחבת עם טחינה לבנה (טבעוני)

 106 | 16ש"ח

מגשי מתוקים
כמות | מחיר
מאפים מתוקים ,פרווה | קרואסון שוקולד  /תפוחיות  /דייניש קינמון  /קרואסון ריק

 80 | 20ש"ח

עוגיות שוקולד צ'יפס חלבי | שוקו שוקו  /שוקולד חלב  /שוקולד לבן  /שוקו אגוז  /גרנולה

 72 | 18ש"ח

עוגות בחושות |  3עוגות פרוסות

 108 | 3ש"ח

קראנץ שמרים חלבי |  3עוגות פרוסות

 116 | 3ש"ח

ברד פודניג | קוביות מאפה קרואסונים עם חמאה ווניל

 120 | 20ש"ח

בראוניז שוקולד פרווה | קוביות בראוניז שוקולד איכותי

 80 | 20ש"ח

עוגת גזר וקרם תפוז | בחושה גזר עם קרם תפוזים מתקתק

 160 | 20ש"ח

קוביות גבינה | קוביות עוגת גבינה אפויה במבחר ציפויים שונים

 180 | 20ש"ח

מגשי כוסות
מתוקים
מוס גבינה פרורים
מוס שוקולד קפה

כמות | מחיר
 190 | 20ש"ח
 190 | 20ש"ח

מוס טרמיסו ביתי
סלט פירות העונה

 190 | 20ש"ח
 190 | 20ש"ח

שונות
כמות | מחיר
שתייה קלה | בקבוק ליטר וחצי (קוקה קולה ,קולה זירו ,מים ,סודה ,תפוזים ,אשכוליות)
עמדת שתייה קרה |  10בקבוקי שתייה קלה 100 ,כוסות חד -פעמיות

 14 | 1ש"ח
 138 | 1ש"ח

חד פעמי לסועד | מזלג ,סכין ,כפית ,כוס וצלחת

 5 | 1ש"ח

כף  /מזלג הגשה חד פעמי

 6 | 1ש"ח

מפה חד פעמית מלבן

 16 | 1ש"ח

עמדת שתייה חמה  -נס קפה ,קפה שחור ,שוקו ,תה ותה צמחים ,חלב ,סוכרים וכוסות (ללא

 6 | 1ש"ח

מיחם) .מינימום  40איש .מחיר לאדם
עמדת שתייה חמה  -נס קפה ,קפה שחור ,שוקו ,תה ותה צמחים ,חלב ,סוכרים וכוסות (כולל

 8 | 1ש"ח

מיחם) .מינימום  40איש .מחיר לאדם
ניתן להזמין כלי פורצלן ,צוות ניהול ,צוות סידור ,ציוד אירוח ועוד ..בתיאום מראש

החברה רשאית לשנות את התפריט ,את תכולתו ואת מחיריו כראות עיניה וללא הודעה מוקדמת.
כל המחירים כוללים מע"מ כחוק .ט.ל.ח.
ביטולים :
ביטול הזמנה  24שעות לפני האירוע תחייב את הלקוח ב 50%-מהעלות הכוללת של ההזמנה .ביטול
ביום ההזמנה  -חיוב של .100%

ינואר 2022

