
דגים ומנות ראשונות
דג קרפיון ממולא......................................5 מנות..................... 127 &  .1
קציצת גפילטע-פיש............................. 5 מנות......................119 &  .2
דג קרפיון אפוי בירקות......................... 5 מנות......................136 &  .3
פילה סלומון בעשבי תיבול................. 5 מנות......................153 &  .4
דג סול ממולא.......................................... 5 מנות......................139 &  .5
דג סול מטוגן............................................. 5 מנות......................129 &  .6
דג נסיכת הנילוס בירקות.................... 5 מנות......................139 &  .7
......................... 5 מנות......................135 & פילה דג מושט )אמנון(  .8
פילה מושט פיקנטי בירקות............... 5 מנות......................139 &  .9
כבד עוף מטוגן בבצל............................ 5 מנות......................153 &  .10

כבד קצוץ )כ 600 גרם(........................ 5 מנות......................98 &  .11
ראש ממולא.............................................. 1 י'ח...........................29 &  .12

מרקים
מרק עוף צח )6 מ'( כולל איטריות פסח.......2 ליטר.......................69 &  .13
מרק ירקות )6 מנות(......................2 ליטר.................................65 &  .14
אטריות פסח )1/2 ל'( ......................5 מנות..............................49 &  .15

מנות עיקריות
צלי עגל ברוטב....................................... 5 מנות......................149 &  .16
גולש הונגרי............................................... 5 מנות......................149 &  .17
לשון עגל ברוטב..................................... 5 מנות......................165 &  .18
חזה עגל כבוש - קורנדביף............... 5 מנות......................199 &  .19
20. נתחי חזה מוקפצים............................... 5 מנות......................129 &
עוף ממולא בבשר וירקות.................. 5 מנות......................148 &  .21
כרעי עוף בסיגנון ביתי.......................... 5 מנות......................137 &  .22
כרעי עוף אפויים ברוטב יין ושזיפים....... 5 מנות......................138 &  .23
כרעי עוף ברוטב פיקנטי..................... 5 מנות......................139 &  .24
כרעי עוף בפירות יבשים.................... 5 מנות......................145 &  .25
גלילת עוף ממולא בבשר וירקות...  5 מנות......................149 &  .26
כרעי עוף בקרמל ובצל....................... 5 מנות......................139 &  .27
סטייק חזה עוף פיקנטי....................... 5 מנות......................129 &  .28

............................  5 מנות ...................... 155 &       29. סטייק פרגיות בגריל 
קציצות בשר- קלופס.......................... 5 מנות......................98 &  .30

שניצל מטוגן פריזיאן............................ 5 מנות......................126 &  .31
מוסקה בשר............................................. 5 מנות......................122 &  .32
פלפל ממולא בשר............................... 5 מנות......................122 &  .33

תוספות
קיגל תפו"א.....................................................   תבנית מאורכת 49 &  .34
פשטידת ברוקולי......................................... תבנית מאורכת... 69 &  .35
תפו"א אפויים................................................. 1 ליטר..................... 51 &  .36
פירה עם בצל מטוגן................................... 1 ליטר..................... 54 &  .37
גזר צימעס...................................................... 1 ליטר..................... 54 &  .38
קישואים מוקפצים...................................... 1 ליטר..................... 54 &  .39
כרוב מאודה................................................... 1 ליטר..................... 63 &  .40
חמין עם בשר................................................ כ 2 ליטר................. 93 &  .41

לפתן
לפתן תפוחי עץ ושזיפים.......................... )כ-2 ליטר(............. 59 &  .42
פשטידת תפוחי עץ..................................... תבנית מאורכת... 69 &  .43

סלטים )ארוז במיכל בנפח 1 ליטר(
סלט מלפפונים בשמיר................................................................. 52 &  .44
סלט מטבוחה..................................................................................... 52 &  .45
סלט צ'למדה - ירקות מוחמצים............................................... 52 &  .46
סלט סיני............................................................................................... 59 &  .47
סלט סלק............................................................................................. 52 &  .48
סלט כרוב וגזר קולסלו.................................................................. 59 &  .49
סלט וולדורף....................................................................................... 59 &  .50
סלט חצילים........................................................................................ 52 &  .51
סלט גזר מרוקאי............................................................................... 52 &  .52
& 29 ............. חזרת אדומה ביתית................................... כ- 250 גר'  .53
& 39 ............. חזרת לבנה..................................................... כ- 150 גר'  .54
& 39 ............. חרוסת ביתית................................................ כ- 250 גר'  .55

עוגות קנו 3 עוגות קבלו אחת חינם!
)ללא קמח מצה. בתבנית אלומיניום מאורכת(

עוגת אגוזים......................................................................................... 49 &  .56
עוגת שקדים....................................................................................... 49 &  .57
עוגת שוקולד....................................................................................... 49 &  .58
עוגת מיץ............................................................................................... 49 &  .59

60. קערת ליל הסדר ל-5 סועדים
מכיל: ביצה, חרוסת, זרוע, כרפס, חסה, חזרת. )לא כולל מצות(...........
 &149................................... ......................................................................................

 כשר למהדרין. לא שרויה. 
וללא חשש קיטניות. ללא גלוטן

כל המוצרים בהכשרים מהודרים
גלאט חלק

שירות משלוחים ברחבי הארץ //  המחיר למשלוח באיזור גוש דן 79 &

ערכות סעודה מוכנות!! עציוניכל אריזה מכילה 5 מנות!
אוכל מוכן לפסח

ולשבת הגדול

שירותי קייטרינג

פסח תש"פ 2020

טופס הזמנה
שם: ________________________________

כתובת: ______________________________

טלפון: _____________________ 

טלפון נייד: __________________

כמות
כמות

בס"ד

הזמנות מתקבלות עד יום חמישי ח' בניסן 2/4/2020
 mendyez@gmail.com | 03-6190447 :לפרטים והזמנות: 050-7959960 • 03-5707969 | פקס

5% הנחה 
מיוחדת!!

למקדימים להזמין עד יום שישי 
ב' בניסן 27/3/2020

"ערכת ניחוח פסח" 699 &
ערכה ל- 5 סועדים ליל הסדר

פילהדג מושט, מרק עוף ואיטריות פסח, נתחי גולש עגל, גלילת 
עוף במילוי בשר וירקות, פשטידת ברוקולי, כרוב מאודה, תפוחי 

אדמה אפויים, לפתן תפוחי עץ ושזיפים.

"ערכת אפיקומן" 629 &
ערכה ל- 5 סועדים ליל הסדר

קציצות דג ממולא, מרק עוף ואיטריות פסח, כרעי עוף 
ברוטב יין, נתחי חזה בירקות, קוגל תפוחי אדמה, גזר 
צימעס, תפוחי אדמה אפויים, לפתן תפוחי עץ ושזיפים.

http://ezionycatering.co.il https://www.facebook.com/mendyez

 מתקבלות
הזמנות 

לאירועים 
בחול מועד

בקרו אותנו באתר: חפשו אותנו:


