
 

 

 

5.4.212 
 לקוחות  תפריט אירועים 

 המחירים אינם כוללים מע"מ 
 
 

 סלטים
 

   ₪ 78 סלט ירוק עם שרי ואגוזים*#
 ₪   78 ים תיכוניסלט 

   ₪ 78 אסייתיסלט *#
   ₪  88 ירקות העונהסלט #

   ₪ 78סלט פסטה קר  *
   ₪  92סלט אדממה 

   ₪ 88 סלק ורוקפורסלט 
   ₪ 92סלט קיסר 

   ₪ 78י ות בורמזסלט אטרי
   ₪  116 קינואהט לס

 
   ₪  58  קטנה –ירקות טריים  צלחת#

 ₪   62ק"ג   1.5מגש מיני ירקות + מטבל ים תיכוני 
 ₪ לק"ג   95מגש אנטיפסטי *#

 
 כריכים 

 
 )יח' 10(פרעצלמגש כריכי 

 ח סלמון, כרובית בטחינה וטפנד זיתים ממרח שמנת עם פל
108  ₪   

 
 )יח' 10(דגניםג'בטה ביס מגש כריכי מיני 

 ם,סלט טונה,חציל ביצה,פטה ביציסלט 
68 ₪   

 
 ₪   92 ח'י  10מגש כריכי פרנות טוניסאי 

 
 יח'  12/ יח' 20 במגוון טעמים טורטיה דקה מגולגלת -טורטיות*

   ₪ 75/ ₪  125אנטיפסטי , חציל ביצה, סיקנימק
 

 ) יח' במגש 10משולשי חיטה מלאה (
 יפסטי נט א ,טחינה וירקות  מוצרלה , חביתה,סלט ביצים

72 ₪   
 

 ש) יח' במג  10כריכוני ביס (
 ₪  63 פטה  סלט ביצים, סלט טונה,  

 
 יהודה כריך מחנה 

 ש"ח   16  ת ירק וסלט עלים מטובל,חציל,לביב בטה,וחינהלחמניית ג'
 

   81₪ יח')  6מגש קטן (מגש כריכי המבורגר פורטובלו  
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 פינגר 
   ₪  120' ) יח 12מגש שקשוקה אישית (

 
 ₪   105יח'  15 מוליגואק /בעונישים טפל עדפלא   מגש פיתה ביס

 
   108₪ יח') 30(  ,אנטיפסטי טבעוני, טונהתה עם טחינהחבימגש טורטיה סושי 
   ₪ 108,מוצרלה ושרי ת  מנ גבינת ברי, סלמון וגבינת ש –') יח 24קנאפסים, נגיסי ביס (

   ₪  112יח'   15מגש קרוסטיני 
 אגוזים עם ריבת בצל  בצל / פטה ראגו עגבניות עם גבינת עיזים / זוקיני מקורמל עם

 
   ₪ 138 יח') 40מגש גדול (/   ₪  72 יח') 20מגש קטן (מגש מיני פחזניות מלוחות ממולאות *

   ביציםטונה, 
 

   ₪  112 יח') 20מגש קטן ( מרח שמנת ופלח סלמוןמ  ממולאותמלוחות   ותנימגש מיני פחז*
 

 ₪  92 יח') 12קוקטייל גבינות  (מגש כריכי 
 וגבינת עיזים  ריבת בצל , רימיירה, קממבר ואגוזים, סלק רוקפורלטה, פ קוטה סיר

 
 ₪  92ג. שמנת ונתח סלמון מעושן  יכוני קוקטיילרכ  מגש
 ח ש" 96יח' במילוי גאודה  6תח סלמון מעושן +  שמנת + נ יח'   6 –מגש כריכי קוראסון 

 
 ₪   116  + צנצנת פסטו יח' 20מגש שיפודי קפרזה 

 
   ₪ 192 יח')  30(י יל נקו ומיונז צ'פ בשיפודי סלמון ש  מג

 
 ₪    120  )יח' במגש 14-מגש שיפודי אנטיפסטי (כ#

 
   ₪ 315  דגים בלבד/  ₪ 275 חוניוצמ טבעוני / ₪  290 מעורב –יח')  75סושי (#

   ₪ 440 דגים בלבד/  ₪ 335/ טבעוני   ₪  365 צמחוני / ₪  395  מעורב –יח')  120סושי (#
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 מאפים
 

   ש"ח   72  יח') 24(בואיקוס בטעמים מבחר *
 בטטה, קשקוול, תרד וחציל 

 לק"ג  ₪ 49 מגש מאפים מלוחים מעורב
 בצלים וגביות, גבינה ותרד, תפו"א ,  מנצג'ו

 ₪    49גרם  700 מגש מיני מאפה מנצ'גו*
 ופטה צ'גו  תערובת של גבינת מנ

 ₪ לק"ג  49  גרם 700  מיני מאפה גבינה ובצל*
 ג ₪ לק" 55 ינות ותרדאפה גבמיני מ
 ₪ לק"ג   55צה וקלמטה אפה פימיני מ

 ₪ לק"ג  55 תפוח אדמהמיני מאפה 
 ₪ לק"ג  90כדורי זיתים *

 זית עטוף בגבינות ושומשום אפוי בתנור 

 ₪ לק"ג  55 יחידות) 24גרם כ 700מגש בורקיטס (כ
 ₪   37 מנצ'גו ופלפלים קלוייםפטה,  קראנץ *

   ₪ 39 נותים וגבי וטה, פלפלים קלוי וריקתרד  שטרודל גבינות *
 ₪   130 גראטן תפוח אדמה ובטטה *

 פרוסות של תפו"א ובטטה, שכבות של שמנת אפוי בתנור 

   ₪ 94 תפוחי אדמה ובטטה וירקות שורש בתנור*#
 וי בתנור גזר, כרישה בצל, תפו"א, בטטה אפ

 
 
 

 לחמים
 

 וםמבחר לחמים הנאפים במקום מדי י*#
    ₪ 23אגוזים , גבניות מיובשותזיתים, ע  

   ₪  20 בריאות קל ם, נידג

 ₪ ליחידה 2.15לחמניות ביס  

 ₪ ליחידה 11ממרחים בצנצנת  *#
 (עגבניות מיובשות, פסטו, זיתים)

   ₪ 20צנצנת ריבה *
 ₪  90  עם שמן זית ועשבי תיבולפוקאצ'ה 

    ₪ 119  -ה פיצה אצ'פוק
   ₪ 38 ליםניות, חציבטטה, עגב -פוקאצ'ות עגולות #

   ₪ 21 –פוקאצ'ה אישית 

 

בס‘‘ד

אפשרות הובלה לכל רחבי הארץ, שירותי מלצרות, כלי פורצלן יוקרתיים ועיצובי מרכזי שולחן מרהיבים בתוספת תשלום 

office@turkiz-c.co.il | turkiz-c.co.il  | הירקון 67 , בני ברק | 074-708-71-94

תפריט אירועים חלבי



 

 

 

 ירוח י אמגש 
 

 ₪   397 גרם 1.350  גדול  ₪ / 236  גרם 800  בינוני₪ /  172 גרם  600 קטןמעושנים  דגיםמגש *
 ונסיכת הנילוס   , טונה מעושנת, מקרל, מטיאססלמון אפויסלמון מעושן, מכיל: 

 
 ₪  190 גרם 700 כבושסלמון מגש גראבלקס *

 
 רם ג  150  – ₪ ליח'  35תיבול  וי בעשביסלמון אפ

 
 ₪  269ג  ק" 1.8ן שלם סלמו להפי

 
   ₪ 198 גדולה /₪  134  קטנה -פלטת גבינות עשירות *

 ה גלילית עזים, קממברט,פרימיירה,מנצ'גו,בייבי מוצרלה,ריקוטה סלטה,בולגרית מעודנת פט
 

   ₪ 172 גדולה/  ₪  98  קטנהפלטת גבינות רכות *
 וצרלה,צהובה בייבי מ נת שמנת,צפתית,גלילית עזים,  דנת פטה,גביבולגרית מעו לבאנה, 

 
 ₪  172 גדולה/  ₪  88 קטנהפלטת גבינות רזות *

 )9%, צהובה  5%(צפתית, בולגרית  
 

 ₪  90מגש קרקרים מלוחים תוצרת בית *
 

   ₪  72 גדול/  ₪   38קטן  סלט טונה *
   ₪   72 גדול /  ₪   38קטן   חצילים בלקניסלט *#

   ₪  72 גדול/  ₪  37קטן   גואקמוליסלט *
   ₪ 66  גדול /  ₪ 36 קטןסלט ביצים *

 
 ₪  62יח'    16ש לביבות בטטה טבעוני + קרם פרש  גמ

 ₪   68יח'  16+ קרם פרש  ירקותמגש לביבות 
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 רק בעונה מרקים 
 ₪  110ק"ג  2מחיר 

 שים ומרק עגבניות מרק פטריות, מרק בצל, מרק בטטה, מרק ירקות, מרק עד
 

 קישים 

   ₪ 24.5  אישי*
   ₪ 57 )20בינוני (קוטר *
   ₪102  )28גדול (קוטר *

   75₪  יח' 20ש מגחטיף קיש *
   ₪ 82 יח' במגש 15מיני קיש *

   ₪ 88 יחידות) 20מגש מיני פשטידות מעורב ( *
 וגבינות  פטריותקיש 

 , אגוזים וגבינות בטטהקיש 

 ובטטות) וגבינות   (זוקיני, פלפלים,חצילים אנטיפסטיקיש 

 וגבינות  תרדקיש 

 וגבינות  ברוקוליש קי

 ומוצרלה  עגבניות שריקיש 

 בינות ,כרישה ,יין לבן וגבצל קיש 

 וגבינות  פלפליםקיש 

 וזיתים  תגבינוקיש 

   ₪ 22פטריות וברוקולי  –קיש אישי ללא גלוטן #

 לזניות ופסטות 

   ₪ 54 / בינוני ₪ 130 גדול*
 ת ומבחר גבינועם רוטב עגבניות, פטריות שכבות של עלי לזניה  - לזניה פטריות*

 לזניה ברוקולי/  ה זניה בטטל  / לזניה תרד
 ינות ומבחר גב ושכבות חצילים ברוטב פומדור  –חצילים פרמה *

  ₪   138יח'  20מגש מיני לזניות  
   ₪ 98 תירס, ברוקולי, פטריותפשטידה  *
   ₪ 98 תירס, ברוקולי פשטידה דלת שומן  *

  ₪ 122פטריות / תרד  קנלוני*
 ₪   130בטטה גראטן תפוח אדמה ו*

 וי בתנור שכבות של שמנת אפפרוסות של תפו"א ובטטה, 

   ₪ 94 תפוחי אדמה ובטטה וירקות שורש בתנור*#
 וי בתנור גזר, כרישה בצל, תפו"א, בטטה אפ

 

בס‘‘ד

אפשרות הובלה לכל רחבי הארץ, שירותי מלצרות, כלי פורצלן יוקרתיים ועיצובי מרכזי שולחן מרהיבים בתוספת תשלום 

office@turkiz-c.co.il | turkiz-c.co.il  | הירקון 67 , בני ברק | 074-708-71-94

תפריט אירועים חלבי



 

 

 

 
 
 

 פסטות 
 ברוטב עגבניות   פסטה*
 שמן זית ופסטו   פסטה*

 שמנת ובטטה  /רוטב שמנת פטריות   פסטה*
 ירקות  מוקפץ עם  נודלס*

 פאד תאי טבעוני 
   ₪ 151  מנות 8-10מיכל של 

 ₪  158 קיני זו פסטה*
 ₪  110י) (טבעונ   ירוק רזאו *#

   94₪ שעועית ירוקה
   ₪  164מגש ממולאים *

   ₪  120' ) יח 12מגש שקשוקה אישית (
 

 קינוחים
 

 עוגות קונדיטוריה  
   ₪ 22 אישי

   102₪  )20בינוני (קוטר 
   ₪ 145 )26דול (קוטר ג

   ₪   58ס פ
 

 סיםמו
 ורה ושוקולד לבן, טירמיסו, ניקול, שוקולדים, פסיפל  3, מרקיז דה סאד, בלה דונה

 , ולנטינו, קראנצ'י לוטוס קינדר, שוויצריה הקטנה  , רוזמרי, שילה, איגלו, סניקרס, מוצארט
 

 עוגות גבינה
 קפוצ'ינו, מנגו ינה אפויה ניו יורקית, גבינש, גבינה ופירורים, גב

 
 וגות פאי  מבחר ע

 ₪   114 גדולה₪  /  71  בינונית  ₪ 51נגליש אי₪ /  20 שיאי
 אגוזים בטופי, אגסים וקרם שקדים, שוקולד ונוטלה  ,אמריקן אפל פאי, קראמבל תפוחים

 
   מבחר עוגות בחושות

41  ₪ 
    לה, עוגת בננה, עוגת גזרעוגת שזיפים ואפרסקים, עוגת תפוחים גרנו 

   וז וקוקוס, עוגת פרג והדריםיפס, עוגת תפיש שוקולד צ'ת פאדג' שוקולד, עוגת ש עוג
 

 נץ אגות קרעו
45 ₪ 

 נץ גבינה אנץ חלבה, קראנץ אגוזים, קרא נץ שוקולד, קראקר
 קראנץ פטיסייר ושקדים  

 ₪   38קראנץ אלפחורס 
 
  פרווהעוגות 

 ₪   144 גדולה /₪    101 בינונית / ₪  20 אישי

תפריט אירועים חלבי
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 ר  סוכעוגות ללא  

 ₪   58  פס /  ₪ 150 גדולה /   104₪ בינונית / ₪  20 אישי
 מוס שוקולד בלגי, גבינה פירורים 

  ₪  35תפוחים ללא סוכר   שטרודל
 ₪ לקופסה   31סנדוויץ' חלבה/שוקולד ללא סוכר   עוגיות

 
 שלישייה ₪ ל 18.6 )שלישיות בקרטון 16( שלישיית אצבע טראפל שוקולד ללא חלב#

 ₪  20פרפה חלבה #
   ₪ 20וקולד ר שב#

   ₪ 144גדול ₪ /  20אישי   ם פרווהאגוזיפאי #
 

 קינוחים אישיים  מגשי
 

 ₪ לק"ג  47 אסונים ומאפים מתוקים (על מגש)ובחר קרמ
 

 ₪  55 גרם) 500קטן ( / ₪  109   ק"ג) 1.150גדול ( גיות מעורבמגש עו
 

   בקופסהעוגיות 
   ₪  31  גרנולה, שוקולד צ'יפסשוקולד חלבה, שוקולד מתפוצצות ,בראוניס, טחינה, 

   ₪  27ביסקוטי,  שקדים וג'ינג'ר, עוגיות ריבה, חמאה וקינמון, 
   ₪ 32 אלפחורס

   מקרון בטעמים
 

   ₪  156 יח')  40מגש גדול (  / ₪  78  יח') 20( מגש קטןרם פרש לביבות גבינה מתוקות עם ק
 

 ₪   44יח')  15(בציפוי שוקולד וברס פחזניות 
 

   ₪  62יח')  30מגש קטן (בראוניס 
 

    ₪   53יח'  30-שים בפטיפורים י
 , בראוניס פוחיםגבינה, ת 

 
 ₪   108 יח'  ₪34 /   58 יח'  18מקל  על טראפלס 

 ₪ לק"ג  98 מרובעים/עגולים
 

   ₪ 94ת יחידו 24מגש ביס פטיפור גבינה 
 ₪  52 –ח'  מנגו, נוגט, שוקולד, וניל י 16מיני אקלר 

   
 ₪   185  יח' 35מגש   ₪ 80 יח'  15מגש טארטלטים מתוקים 

 חלב, פסיפלורה, קראמבל תפוחים, שוקולד לבן ופקאן סיני  קולד ואגוזים, וניל ותות, ריבת שו

 ₪   178 ל/ גדו ₪  88קטן  מגש מתוקים מעורב
   ₪  108 יח')40(ת מקרון בטעמים מגש עוגיו

   ₪ 68יח')  24מגש עוגיות מקרון בטעמים (

תפריט אירועים חלבי
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  ₪  62 יח'  35מגש כדורי שוקולד 

    ₪ 42יח'  15על מקל כדור שוקולד 
 שוקולד בלגי, פסיפלורה, פירות יער  גבינה פירורים, -שוטים 

 ₪   140יחידות   24 מגש גדול  /₪  72  יחידות  12 ן מגש קט / ₪ ליח'  8

 
 ים מיוחד
 

   ₪ 86יח'   12פאי בטעמים  מגש מיני
 
 ש"ח  72 –ק"ג)  0.5מגש עוגיות פיננסייר (
 

 ₪   195  /  גדול ₪ 118  בינוני –ספת שוקולד ופקאנים  בתוסלט פירות #
   ₪ 196 / מגש גדול ₪  118 חתוכים מגש קטןת העונה מגש פירו#    

   148₪   יח') 13שיפודי פירות ( מגש #
 ₪  89מגש פירות יבשים #

 (בעונה) ₪  90בולגרית מגש אבטיח ו
 (בעונה) ₪  82מגש אבטיח ומלון 

 (בעונה) ₪  90 סלסלת ענבים
 גרנולה תוצרת בית, יוגורט, פירות טריים וסילאן  - מוזלי

    ₪ 188 ניבינו ₪ 13 אישי
   ₪  12 מוזלי אישי בצנצנת 
 מיני צנצנות 

 ₪ ליח'  10 טוסיסו / מוס שוקולד / אוראו / לוטירמ 

 
 

 יין ושתיה קלה ושונות  
 

   ₪ 10ליטר   1.5בקבוק 

   ₪ 46קאווה אדום / לבן 

    ₪ 46יין אדום / לבן 

   ₪ 35ליטר   2תפוזים/אשכוליות מיץ טבעי 
 ₪   140 כוסות)  40( גדול/  ₪    80)  כוסות 20קטן ( ערכת קפה

   ₪  2.8מפיות  צלחת גדולה, צלחת קטנה, סכין, מזלג, כוס, מפה ח"פ, כלים ח"פ 

 ניתן לקבל הצעה לבר קפה 
 
 

 המחירים אינם כוללים מע"מ 
 המחירים אינם כוללים דמי משלוח 

בס‘‘ד

אפשרות הובלה לכל רחבי הארץ, שירותי מלצרות, כלי פורצלן יוקרתיים ועיצובי מרכזי שולחן מרהיבים בתוספת תשלום 
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תפריט אירועים חלבי


