לכבוד
שמחים שפניתם אלינו! נשמח לארח אתכם
תאריך האירוע:
סוג האירוע:
שעה:
כמות אנשים:
פרטים אישיים (טלפון ,מייל):
תפריט אירוע
ראשונות
סלסלת לחמים
פוקצ'ה רוזמרין מהטאבון ,בייגלה ירושלמי ,טחינה שומרונית ,קרם לימון כבוש ,קרם
עגבניות מתוקות
פרחי כרובית חמים
לימון ,פלפל חריף ועשבים טריים קצוצים ,יוגורטחינה ,שאלוט מוחמץ
טרטר עג'מי
דג לבן ,טאבולה פריקה ,יוגורט כבשים ,פלפל חריף ,פרוסות שאלוט ,זרעי עגבנייה
ג'אג'יק
ירקות חלוטים עם בלסמי לבן ,ציזיקי יוגורט כבשים ושמיר
סלט ירוק
לקט ירוקים ,צנונית ,זרעי פשתן ,ויניגרט בלסמי לבן
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עיקריות
קרם שעועית לימה עם בשר (אופציה גם טבעוני)
מסבחה שעועית לימה ,שרי מנומר ,חלה טרייה ,בשר בקר וכבש
.
טורטליני חצילים שרופים
קרם עגבניות חרוכות ,עלי תרד ,חמאה וגלדי בצל צלוי
יפו בנגקוק (אופציה גם טבעוני)
מוסר ים אפוי ,קדירת קארי אדום וחלב קוקוס ,חציל תאילנדי ,כוסברה וליים
שווארמה מחבת
פרגית צרובה וקצוצה בראס אל חנות עשבים וטחינה שומרונית על פוקאצ'ה זעתר
חמימה ובצל סומק
קינוחים
מלבי קוקוס
רכז רימונים טבעי ,פיסטוק קלוי ,שבבי קוקוס עדינים
מוס שוקולד כהה
קרמל הל מלוח ,קצפת רכה ,שטרויזל שקדים
*בשל שימוש בחומרי גלם טריים ,יתכנו שינויים בתפריט המוצע

תפריט אוכל ₪ 225 :כולל מע"מ
המחיר כולל מים מינרלים ומים מוגזים
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Alcohol menu:
Beer – san Miguel
Wine – white – Principesco Pinot Grigio
Red - Rioja Marquez del Turia
Bubbles: Cava
spirits
Vodka – laplandia
Tequila – espolon
Whiskey – four roses
Gin – Bombay sapphire
Anis – arak Ramallah
Campari
Rum – Bacardi
תפריט אלכוהול ₪ 35 :כולל מע"מ
המחיר לא כולל  %15שירות מהמחיר הסופי
משך האירוע –  3שעות .במידה ויש צורך בתוספת זמן ,נא לעדכן מראש.
לא ניתן לקיים נאומים במסעדה ,להחליש\להחליף מוסיקה במסעדה ,או לבצע כל
פעילות קבוצתית אחרת אשר עשויה להפריע לשאר אורחי המסעדה.
לא ניתן לקשט את קירות המסעדה.
במסעדה קיימים חללים פרטיים – במידה ויש צורך בחלל פרטי ,יש לעדכן מראש.
במידה ויש צורך במקרן ומסך ,יש לעדכן מראש.
תוספת מקרן –  ₪ 400כולל מע"מ
מדיניות תשלום וביטולים:
• מקדמה על סך  30%תשולם בעת חתימת החוזה (המקום יובטח לאחר
חתימת החוזה והעברת המקדמה)
• היתרה תשולם ביום האירוע
• ביטול אירוע – במידה והאירוע יבוטל פחות מ  4 -ימים מתאריך האירוע ,לא
תוחזר המקדמה
• את התשלום ניתן לשלם במזומן/אשראי/צ'ק או בהעברה בנקאית:
חברה :ארטרי הצורפים  14בע"מ
ח.פ515546364 :
בנק :לאומי ()10
סניף ,801 :חצרות יפו
מספר חשבון250600/34 :
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על החתום______________:
לאישור ההזמנה אנא שלחו את המסמך חתום לכתובת:
Beitkandinof@gmail.com
בכבוד רב,
מאי שור
מנהלת אירועים
בית קנדינוף
0534284474
03-6502938
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