לידי:
טל':
פקס:

בוקר ספיישל
תפריט קבוצות  ₪110לסועד מוגש עד 12:00
מינימום  15סועדים  -הגשה מרכזית לשולחנות
פוקצ'ת הבית וסלסלת לחמים
ממרחים ומטבלים
מגש גבינות בולגרית ,כדורי מוצרלה ,מנצ'גו ,גאודה ,קמבזולה
סלט טונה
קרפצ'ו חציל טחינה גולמית ,סילאן ופיסטוקים
סביח כרובית

סלטים
(2לבחירה ,הגשה למרכז השולחן)

סלט ירקות ישראלי  //סלט חלומי  //סלט קיסר  //סלט קריספי פולנטה  //סלט אלגרו  //סלט כל טוב

ביצים מקושקשות
שקשוקה קפרזה  /טבעונית
פיצה מרגריטה  /ביאנקה  /ארבע גבינות
שתיה קרה בקנקנים (תפוזים  /לימונדה  /מים)

שתיה חמה
מתערובת פולי קפה של חברת " – "Illyאיטליה
אספרסו  /הפוך  /מקיאטו /קורטאדו  /אמריקנו  /נס קפה  /תה צמחים  /שוקו חם

קינוחים
( 3לבחירה ,הגשה למרכז השולחן)

עוגיות ביס מתוקות  //גבינה פירורים  //בראוניז  //קראמבל תפוחים  //אבטיח ומלון (בעונה)  //גלידת הבית וקצפת
יין אדום  /לבן  ₪15לסועד

הזמנה לתאריך

שעה

מחיר לסועד (לא כולל שירות)

מספר סועדים

שם המזמין

מספר סועדים מינימלי לתשלום

שולמה מקדמה ע"ס

חתימה לאישור הזמנה

התשלום במזומן/כרטיס אשראי

( מ ק ד מ ה ע ל ס ך )3 0 %

טל'1599-501030 :

w w w. c a f e r i m o n . c o . i l

קניון  BIG FASHIONבית שמש פקס 02-9955592 :לונץ  ,4מדרחוב בן יהודה י-ם פקס 02-6252199 :אלרוב שדרות ממילא ,י-ם פקס02-6333034 :

To:
Fax:
Tel:

Special Morning
Group Menu | Served until 12:00 | Price per per person 110 NIS | Min. 15 people
Served family style
Homemade focaccia and bread basket
Dips and spreads
Cheese platter: Bulgarian cheese, Baby Mozzarella, Manchago, Gouda, Cambazulla
Tuna salad
Eggplant Carpaccio raw tahini, silan and pistachios
Cauliflower Sabih

Salads
Choose 2 courses
Israeli Salad \\ Halloumi & Sweet Potato Salad \\ Crispy Polenta \\ Allegro \\ Caesar \\ Kol Tuv
Scrambled eggs
Shakshouka Caprese \ Vegan
Pizza Margerita \ Bianca \ Four Cheese

Desserts
Choose 3, Served family style
Cheese Cake \ Brownies \ Apple Caramble \ Sweet Mini Cookies \ Watermelon and Melon (At season) \
Ice Cream with whipped cream

Hot drink of your choice
Pitchers of Cold Drinks: Orange, Lemonade, Water
Red \ White Wine 15 nis per person

Order date

Time

No. of diners

Price per person (service not included)
Hosts name

Deposit

Signature

www.caferimon.co.il | Tel: 1599-501030 | We accept cash & credit cards
Mamilla Ave. Jerusalem. Fax: 02-63333034

Midrachov Ben Yehuda Jerusalem Fax: 02-6252199

BIG FASHION Mall Beit Shemesh Fax: 02-9955592

