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 מנגלעל ה

 אנטריקוטייק סט

 ופלפל במלח מתובל סטייק אנטריקוט

 שיפודי פרגית

 ופלפל במלח ומתובלת שיפוד על מוגשת משובחת פרגית

 קבב הבית

 ופיטרוזיליה פלפל, מלח בתיבול בקר בשר

 חזה עוף

 ופלפל מלח בתיבול עוף חזה

 נקניקיות מרגז

 פיקנטיות מרגז נקניקיות

 ת חמותתוספו

 וח אדמהסירות תפ

 ן, מלח ופלפלבשמן זית, טימי בתנור אפויים א"תפו סירות

 קיםאורז שקדים וצימו

 וצימוקים שקדים שברי עם בסמתי אורז

 ירקות על האש

 אם, חציל וקישופלפליבצל,  ה,גבניע –פסטי על הגריל אנטי
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 סלטים טריים
  חומוס סלט

 זית ושמן פפריקה, חומוס

 סלט טחינה

 ןולימו שום, מלח, פלפל, טחינה

 קצוץסלט ירקות 

 זית ושמן פלפל מלח, קצוץ ירקות סלט

 סלט כרוב לבן

 פלפל ולימון בשמן זית, מלח, קצוץכרוב לבן 

 טבולהסלט 

 זית ושמן לימוןשום, פטרוזיליה, , פטרויזליה, עגבניות, טבולה

 ריעגבניות שסלט 

 פיקנטי תיבולב סגול ובצל שרי עגבניות

 חצילים בטחינהסלט 

 בטחינה ומתובל מרוסק האש על חציל

 קינוחים
 וקולדעוגת ש

 שוקולדש וגאנעוגת שוקולד נימוחה 

 םעוגת תפוחי

 ופרורי קראמבל עוגת תפוחים
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 חמהשתיה קלה ו
 מים קרים 

 מים קרים, קרח ולימון

 קרה לימונדה

 ח, נענע ולימוןלימונדה, קר

 משקאות מוגזים

 וסודה זירו, פיוזטיקוקה קולה, קולה זירו, ספרייט, ספרייט 

 קפה שחור

 חיםביחד עם הקינומוגש  –קפה שחור הנמזג בכוסות קטנות 

 םתה צמחי

 חיםביחד עם הקינומוגש  – ונענעעלי תה חליטת 

  

 

 

 7621113-03או לפקס  mangalistim4u@gmail.comלמייל יש מלא ולהשיב - ת אירועפס הזמנטו 

 

  _____ חתימת המזמין:_________________שם המזמין:__________

 :המנגליסטים""אישור הזמנה זו מותנה בחתימת נציג 

 ________:________ת מנהל הצוותמבצע:_______________ חתימצוות שם  

1.  דוא"ל טלפון נייד שם החברה שם מלא פרטי המזמין 

      

2.  שעת הארוחה שעת הגעת הצוות כתובת תאריך פרטי האירוע 

      

3. םת. תשלו סה"כ עלות מחיר לסועד מס' סועדים מפרט התשלום   

      

4.  
סיכום ותנאי 

 תשלום

:מע"מלפני סה"כ מחיר  :ע"ממ סה"כ מחיר כולל   

: כ. אשראיתנאי תשלום אשראי:' מס   

ספרות ביטחון 3 תוקף אשראי:  

 שם בעל הכרטיס: תעודת זהות:

 הערות:
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