לידי:
טל':
פקס:

בוקר ספיישל
תפריט קבוצות  ₪120לסועד מוגש עד 12:00
מינימום  20סועדים  -הגשה למרכז שולחן
לחם הבית ומטבלים ושתיה קרה בקנקנים (תפוזים  /לימונדה  /מים)

מגש גבינות בולגרית ,כדורי מוצרלה ,מנצ'גו ,גאודה ,צפתית
סלמון מעושן
סלט טונה
 2מנות לבחירה:
קרפצ'יו חציל  /סביח כרובית  /מוצרלה סטיקס  /טריו פורטבלו

סלטים
( 2לבחירה ,הגשה למרכז השולחן)
ישראלי מלפפון ,עגבנייה ובצל סגול קצוצים בשמן זית ולימון טרי  //חלומי בטטה ירקות טריים ,בולגרית ,מקלוני בטטה ,מיקס פיצוחים וקוביות חלומי //
קריספי פולנטה ירקות טריים ,כדורי מוצרלה ,פסטו ,זיתי קלמטה וקוביות פולנטה בציפוי פריך  //כל טוב ירקות טריים ,עדשים ,פריקי ,טונה ,ביצה ,בולגרית ,שקדים ,לימון כבוש ועשבי תיבול //
אלגרו ירקות טריים ,פטריות מוקפצות בבלסמי דבש ,שקדים ,צ'יפס ארטישוק ,עגבניות מיובשות וסיגר גבינות  //יווני חסה ,מלפפון ,עגבנייה ,בולגרית ,זעתר טרי וזיתי קלמטה  //ג'סיקה טוסטוני
בריוש וגבינת סנט מור מותכת על לבבות חסה ואנדיב ברוטב הדרים ,גבינת מנצ'גו ,אגסים בסירופ ,בצל סגול ותערובת אגוזים ,שקדים וחמוציות  //קיסר טונה אדומה טונה אדומה צרובה (מדיום רייר) על
ברוסקטה עם צלפים ,בצלצלי שאלוט ,בצל סגול ,רוטב קיסר ,חסה אייסברג ,ביצה חצי קשה ,קרוטונים ופרמז'ן

ביצים מקושקשות
שקשוקה קפרזה  /טבעונית
פיצה לבחירה
מרגריטה :רוטב עגבניות ומוצרלה | ביאנקה :ממרח פטריות וכמהין ,מוצרלה ,פרמז'ן ,בזיליקום ושום קונפי
ארבע גבינות :רוטב עגבניות ,מוצרלה פרמז'ן ,מנצ'גו וסנט מור
אומאמי :רוטב עגבניות צלויות ,מוצרלה ,פרמז'ן ,פורצ'יני ,פורטובלו ,תפוחי אדמה צלויים ,בצל מקורמל וכמהין
פרובנס :רוטב עגבניות ,מוצרלה ,גאודה ,אורגנו ,סלמון מעושן ,ביצת עין ושמן כמהין

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

קינוחים
( 2לבחירה ,הגשה למרכז השולחן)
וופל בלגי עם גלידה ופינוקים  //סופלה שוקולד חם  //עוגת גבינה  //קראק פאי
שתיה קרה בקנקנים (תפוזים  /לימונדה  /מים)
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 120 NIS | Min. 20 people
Served family style
House bread and Pitchers of Cold Drinks: Orange, Lemonade, Water
Cheese platter: Bulgarian cheese, Baby Mozzarella, Manchago, Gouda, Salty white cheese
Smoked Salmon
Tuna Salad
Choose 2, Served family style
Eggplant Carpaccio / Cauliflower Sabich / Mozzarella Sticks / Trio Portobello

Salads

(Choose 2 courses)

Israeli Chopped cucumber, tomato and purple onion in olive oil and fresh lemon
Halloumi & Sweet Potato Fresh vegetables, Bulgarian cheese, sweet potato chips, mixed nuts and Halloumi cubes
Crispy Polenta Fresh vegetables, baby mozzarella, pesto, kalamata olives and fried polenta cubes
Kol Tuv Fresh vegetables, lentils, freekeh, tuna, egg, Bulgarian cheese, almonds, preserved lemons and a chopped herb
dressing \\ Allegro Fresh vegetables, stir fried mushrooms in a balsamic dressing, almonds, artichoke chips, sun-dried
tomatoes and cheese cigars \\ Greek Lettuce, cucumber, tomato, Bulgarian cheese, fresh za’atar and kalamata olives
Jessica Toasted brioche with melted Saint-Maure cheese on a bed of lettuce hearts and endive, in a citrus sauce,
manchego cheese, cooked pears, red onion, mixed nuts, almonds and cranberries \\ Red Tuna Caesar Seared red tuna
(medium rare), Iceberg lettuce, Caesar dressing, shallots, capers, soft boiled egg and Parmesan

Scrambled eggs
Shakshuka Caprese \ Vegan
Pizza of your choice: Margarita tomato sauce and mozzarella | Bianca Mushroom truffle spread, mozzarella,
parmesan, basil, roasted Portobello mushrooms and garlic confit | Four Cheese Pizza Tomato sauce, mozzarella,
parmesan, manchego and Saint-Maure | Pizza Umami Roast tomato sauce, mozzarella, parmesan, porcini and portobello
mushrooms, roast potatoes, caramelized onions and truffle oil | Pizza Provence Tomato sauce, mozzarella, Gouda,
oregano, smoked salmon, sunny side up egg and truffle oil
Hot drink
From a mixture of coffee beans from ILLY- Italy

Espresso \ Cappuccino \ Macchiato \ Americano \ Nescafe \ Herbal Tea \ Hot Cocoa
Red \ White Wine 15 nis per person

Desserts (Choose 2, Served family style)
Belgian waffle with ice cream and toppings \ Hot chocolate souffle \ Cheesecake \ Crack Pie

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

