
                                                                                                                                                                                                                     

 

 

קייטרינג אמברוזיה מבשלים  

 לכם את החג !!!

 

 חברים יקרים , 
אנו מבינים כי בעקבות השינויים שנכפו עלינו  

בתקופה הנוכחית זכינו לחגוג את ליל הסדר בחייק  

 !. משפחתנו המצומצמת והאהובה

 " לכן החלטנו "להפוך את הלימון ללימונדה

 
השפים שלנו מכינים לכם סט ארוחת חג 

 מלאה הכוללת את התפריט הבא
 

 מסורתיתקערת ליל סדר  

 חרוסת / זרוע , ביצה שלמה מקולפת , מרור , כרפס , חזרת

 

 
 



 לבחירה  6 –סלטי הבית 
 קוביות תפו"א , מלפפון חמוץ , אפונה וביצה במיונז  - סלט פסח*

 תבשיל עגבניות ופלפל חריף-מטבוחה *

 ממרח כבד צלוי , בצל אשקלון ושמנת צמחית – כבד קצוץ*

 כרוב לבן , סלרי , פטרוזיליה ופלפל חריף בלימון - כרוב פיקנטי*

 בשר חציל קלוי על אש פתוחה במיונז וקונפי שום- חציל במיונז*

 מיקס ירקות שורש ותערובת פיצוחים בלימון – סלט שורשים*

 רצועות פלפל חריף ומתוק שרופים על האש  – משאוויה פיקנטי* 

   חציל קלוי ומעושן בטעם כבד -חציל בטעם כבד*

 קוביות סלק , סלרי ופטרוזיליה – סלט הכפר*

 גרידת ביצים , בצל מוזהב , מיונז ובצל ירוק – סלט ביצים צרפתי*

   ממרח קישואים קלוי בטעם כבד -קישואים בטעם כבד*

 

       
 

 

 מאפה(  1דג   1לבחירה ) 2 – ראשונהמנת 
 וסילאן  , שום , לימון *פילה סלמון אפוי בחרדל 

 *פרוסות מוסר ים ברוטב חריימה מסורתי

 *מאפה כבד עוף ורוטב פטריות

 ילדים   -*משה בתיבה 

   
 

 

 

 



  מנות עיקריות
 *אוסובוקו  עגל אפוי בירקות שורש וציר מח עצמות

 או לחליפין 

 עגל ברוטב הציידים*צלי כתף 

 *סקלופיני פרגיות בצ'ימיצ'ורי עשבי תבלין 

 טבעוני )לפי בקשה כחלק ממנות בשריות( –*קבב ירוק 

 ילדים – בייתי*שניצל עוף 

 

      
 

 

   תוספות חמות
 שעועית ירוקה אפויה ברוטב עגבניות*

 ושמן זית  מיורםעלי אפויים ב *טבעות בטטה

 ברוזמרין ושום טריתפו"א זעיר אפוי 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 מתוק ועוד... 
 לבחירה אחת 26קוטר  פאי / עוגה

 מוס אופרהמוס שוקולד בלגי ,

 פאי פירות יערושטרוייזל ,פאי שקדים ,פאי תפו"ע 

 

  

 

 

 עלויות  
 מחיר מיוחד ללקוחותינו 

 

 ₪ כולל מע"מ ב ל ב ד ! ! ! 699
 נפשות(   5-6מחיר למשפחה ) 

 

 

 תפריט מלא המחיר כולל : 
 בקבוק יין תירוש                           

 חבילת מצות                           

 הגדה לפסח                          

 לא כולל משלוח )מחיר משלוח משתנה לפי מרחק (

 ללא חשש קטניות  כשר לפסח

 הבריאותקייטרינג בעל רשיון יצרן ואישור משרד 

 

 וכשר  חג שמח


	השפים שלנו מכינים לכם סט ארוחת חג מלאה הכוללת את התפריט הבא

