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בראנץ' חלומות
קיט מפנק לפינקניק ,בראנץ ,ארוחה קלילה,
מסיבת יום הולדת או חגיגות במשרד.
שימו לב  -התפריט משתנה בהתאם לעונות השנה ,גידולי השדה והחשק
מה בפנים?
קופסאת לחמים :בריוש ,חלה טרייה ,באגט מחמצת ,לחם דגנים
טחינת סלקים צלויים ורכז רימונים
חמאה†מתובלת†בשום ,סומק ונענע
סלט†ביצים†חלומי†באיולי†חרדל ובצל ירוק
טפנד†קלמטה ,לימון כבוש ואזוב
עגבניות מיובשות ,שום קונפי וזרעי כוסברה
לאבנה†עבודת†יד†אגוזים מטוגנים וירוקים
שמנת חמוצה ,מטבוחה עגבניות מגי ,פלפל חריף מטוגן
מיקס†זיתים†וחמוצים
צלויים וסלטים:
קרפצ'יו סלקים צלויים ארוכות ,בלסמי ,קרם פרש
קישואים קלויים ,פטה כבשים ,וינגרט לימון ושום ,אגוזי מלך
בטטות שלמות צלויות ,שמנת חמוצה ,מייפל ,פקאנים
חצילים שרופים ,אבן יוגורט ,עגבניות שרי קונפי ,זעתר טרי
……………
עגבניות צבעוניות ,קרוטונים ,בזיליקום וארטישוק
סלט†עדשים†שחורות†מונבטות ,דלעת צלוייה ,אנדיב ,ג׳רג׳יר
סלט†ירוק ,פירות טריים†,וינגרט הדרים וג׳עלה
פלטת†גבינות יפה:
גבינות†ממשקים†ישראליים  -קממבר†עיזים†מהערבה† ,סנט†מור†"ביכורים" ,ברי†עלי†גפן
חמאה†צרפתית ,חלת†דבש†,פירות†טריים ,עשבי תיבול ,אגוזים ,פרחים
אכילים ,ריבה עונתית שלנו.
פלטת דגים
סלמון כבוש בעבודת יד ,מטיאס ,הרינג ,איקרא ,צלפים ובצלים
מאפים:
מאפה קדאיף במילוי חציל שרוף ,עגבניות מיובשות וגבינות עיזים
שבלול פילו†במילוי†תרד†,ג׳יבנה†ופרמז׳ן
בצק עלים ,סנט מור ,דבש ,תימין
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מתוקים:
פלטת פירות טריים
טראפלס שוקולד מריר ויסקי
טראפלס שוקולד לבן פיסטוקים
מגש מיני פנקייקיס ,מייפל ,חמאה
---------------------------------------------------------מחיר לפי כמות סועדיםות:
 10סועדיםות  1,699 -ש״ח
 15סועדיםות  2,199 -ש״ח
 20סועדיםות  2,499 -ש״ח
 30סועדיםות  3,499 -ש"ח
(המחירים אינם כוללים מע״מ)
תוספות -
צנצנת קוקטייל לעשרה  249 -ש״ח
קיט סכו"ם וכלי אוכל מתכלים  69 -ש״ח
עוגת יום הולדת  /חגיגה של איילה  160 -ש"ח
קיש של איילה  125 -ש"ח
פלטת נקניקים  180 -ש״ח (כחילוף לדגים)
ניתן לצרף בקבוקי יין מהמגוון המטריף של אסו סלון (אדום ,לבן ,רוזה ,מבעבע)
במחיר של  150\100ש"ח לבקבוק ,בבחירה אישית

תנאי תשלום ומדיניות ביטולים
תשלום מקדמה מבטיח את קיום האירוע בתאריך שסוכם.
סכום המקדמה ייקבע במעמד הצעת המחיר ,ויותאם לכמות הסועדיםות ולתפריט הנבחר
(בד"כ  50% -מסכום הסעודה הכולל ,או סכום אחר שיוסכם מראש).
תשלום המקדמה יתבצע באמצעות העברה בנקאית או תשלום בפיי-בוקס
עד שבועיים טרום האירוע.
אייל אסולין ,בנק לאומי ,סניף  ,905מס' חשבון 70070083
או למס' הטלפון050-833-5753 :
ביטול אירוע עד שבוע לפני המועד המתוכנן  -החזר מלא של המקדמה שהועברה
ביטול אירוע שבוע עד שלושה ימים לפני המועד המתוכנן  -החזר  50%מהמקדמה שהועברה
ביטול אירוע שלושה ימים לפני המועד המתוכנן  -ביטול ללא החזר מקדמה
אנו מבינים כי החיים דינמיים ,ולכן מאפשרים מדיניות ביטולים גמישה.
עם זאת ,אנו מוכרחים לאפשר לעצמנו ולסועדיםות שלנו ביטחון ,ולמנוע עד כמה שניתן
ביטולים של הרגע האחרון  -ועל כן נבקש התחשבותכם ):

אייל,
וכל צוות אסו

