
food carts

תפריט דוכנים

, ות הנעשות מבצק טרי ומבחר תוספות טריות וטעימות לעיני האורחים'פיצות ופוקאצות'פוקאצ- בר פיצות 

רוטב : שילובים טעימים נרקמים לעיני האורחים על בסיס. בתוך טאבון לוהט ומעוצב

, פיטריות, תירס: מגוון תוספות. או רוטב פיצה מעולה/עגבניות מיובשות בשמן זית ו

.ממרח זיתים ופסטו, בצל, מוצרלה מגורדת, גבינה בולגרית, זיתים, זעתר ושמן זית

, ות הנעשות מבצק טרי ומבחר תוספות טריות וטעימות לעיני האורחים'פיצות ופוקאצות פרווה'בר פוקאצ

רוטב : שילובים טעימים נרקמים לעיני האורחים על בסיס. בתוך טאבון לוהט ומעוצב

, זעתר ושמן זית, פיטריות, תירס: מגוון תוספות. עגבניות מיובשות בשמן זית  מעולה

.פלפלים ופסטו, ממרח זיתים, בצל, זיתים

הפלאפל מוגש . כדורי פלאפל מעולים וטעימים המוכנים במקום ומוגשים חמים טרייםדוכן מיני פלאפל

סלט כרוב טרי , סלט ערבי קצוץ, חומוס, טחינה: בפיתה טרייה ועם מבחר תוספות

.וחמוצים

נקניקיות חמות הנעשות במקום על רולר ומוגשות בתוך לחמניות טריות במגוון דוכן נקניקיות

.חרדל וכרוב כבוש, קטשופ: תוספות

פטרוזילייה קצוצה , ביצה, שמן זית, חומוס אמיתי ואיכותי בליווי גרגירי חומוסחומוס

.מוגש בקערית ובתוספת פיתה . ותבלינים 

י "הנעשה במקום לעיני האורחים ועפ ( גרם100)המבורגר עשוי מבשר איכותי וטעים המבורגר בר

ההמבורגר מוגש בלחמנייה איכותית וטרייה במגוון . בקשתם על פלטה לוהטת

.חרדל ומיונז, קטשופ, חמוצים, עגבניות טריות, חסה טרייה: תוספת

דוכן נקניקיות 

וריסוס'צ

, וריסוס עסיסיות ולוהטות בצלייה על פלטה או מנגל ומוגשות בתוספת בצל'נקניקיות צ

.חרדל ומיונז, קטשופ, כרוב כבוש

לפי בקשתם , המנה מוכנה לעיני האורחים. סביח חם וטעים במיני פיתה טרייה דוכן סביח

, תפוחי אדמה, סלט ירקות קצוץ, ביצים, המנה מורכבת מחצילים מטוגנים. וטעמם 

.עמבה וחריף , חומוס, טחינה, בצל, פטרוזילייה קצוצה

דוכן שווארמה על 

פלטה

השווארמה מוקפצת על פלטה ומוגשת במיני פיתות ובליווי של

בצל , פטרוזיליה, מלפפונים חמוצים, כרוב, סלט ירקות קצוץ, חומוס, עמבה, טחינה

.וחריף

דוכן שווארמה על 

שיח

השווארמה נחתכת בזמן . שיפוד שווארמה עסיסי מסתובב ומתבשל לעיני האורחים 

, כרוב, סלט ירקות קצוץ, חומוס, ההגשה ומוגשת במיני פיתות ובליווי של טחינה

.בצל וחריף , פטרוזיליה, חמוצים

דוכן שקשוקה במיני 

פיתה

סלט ירקות , שקשוקה טעימה המתבשלת במקום ומוגשת במיני פיתה בליווי של ביצים

.הכל מוגש ישר מהאש חם ועסיסי . חומוס וטחינה , חריף, פטרוזיליה קצוצה, קצוץ

הנעשה במקום לעיני האורחים  ( גרם50)המבורגר מיני עשוי מבשר איכותי וטעים מיני המבורגר בר

ההמבורגר מוגש במיני לחמנייה אמריקאית איכותית . י בקשתם על פלטה לוהטת"ועפ

.חרדל ומיונז, קטשופ, חמוצים, עגבניות טריות, חסה טרייה: וטרייה במגוון תוספת
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ילי 'צ, מלח חמאה, מלח: קלחי תירס טריים המבושלים לעיני האורחים במגוון תוספותדוכן תירס

.סלסה חריפה ומיונז, מתוק

, קטשופ: יפס פריך מוגש בתוספת רטבים 'רצועות דג מצופות ומטוגנות בליווי ציפס'צ& פיש 

.הכל מוגש בקונוס נייר כמו באנגליה . ילי מתוק 'צ, מיונז, חרדל

מוקפץ תאילנדי ממבחר ירקות טריים ואטריות הנעשה בווק מקצועי לעיני הצופים דוכן מוקפץ תאילנדי

, ילי חריף מתוק'רוטב צ: מוקפץ צמחוני בתוספת. ומוגש חם ולוהט היישר לצלחת

.מתוק–רוטב חמוץ , רוטב סויה

.יפס טרי המוכן במקום ומוגש עם קטשופ ומיונז'ציפס'צ

 גרם מבשר איכותי המוכן במקום על פלטה לוהטת ומוגש150המבורגר רד בורגר

מלפפונים חמוצים, עגבניות, בלחמנייה איכותית וטרייה בתוספת חסה

.ברביקיו ומיונז, חרדל, קטשופ

תצוגה מגרה של . ים מקצועי ואיכותי הנעשה לפי בקשתכם וטעמכם'דוכן סנדוויצבר' סנדוויץ

' דוכן סנדוויץ: מגוון אפשרויות. י בקשתכם"מבחר תוספות ומבחר לחמים טריים עפ

.חלבי' בשרי או דוכן סנדוויץ

.ערמונים קלויים על פלטה לוהטת ומוגשים בקונוס נייר עיתוןדוכן ערמונים

מרק , מרק אפונה, מרק דלעת, מרק בצל: מבחר סוגי מרקים לימי החורף הקרים דוכן מרקים

.אפשרות הגשה בלחם... ירקות ועוד

בר מיני מלאווח או 

חנון'ג

חנון בתוספת ביצה ובליווי רסק עגבניות 'חנון מיני מלאווח או ג'בר מיני מלאווח או ג

.וחריף לחזקים שבינינו 

טורטייה . ה במגוון מילויים התגלגלות לעיני האורחים'טורטיות חמות וטריות על פלאנצבר טורטייה

בשר טחון מטוגן עם , פטרוזיליה, שעועית שחורה, ילי קון קרנה עם עגבניות צלויות'צ

, ילי מתוק'צ- מוגש על מצע ביבי בליווי רטבים . טורטייה ירקות מוקפצים. שום וגמבה

.טחינה ירוקה וגוואקמולה

מגוון ירקות הנחתכים במקום ומסודרים בתצוגה , בר סלטים גדול ובהגשה עצמיבר סלטים

.מיוחדת על הבר 

בר יפהפה ומקצועי המציג תצוגה מרהיבה של מגוון גבינות איכותיות ונפלאות בטעמן בר גבינות ויין

י עובד מקצועי החותך את הגבינות לעיני "הבר מתופעל ע. מתוצרת חוץ ותוצרת הארץ

הבר מוגש בתוספת טוסטים וקרקרים איכותיים וכן מבחר זיתים איכותיים . הצופים

תוספת ירקות טריים החתוכים ומסודרים בתצוגה מרהיבה -  המלצה חמה. וטעימים

י בקשת הלקוח "בקבוקי יין איכותיים עפ: אופציה נוספת. בתוספת מטבלים שונים

.הנמזגים במקצועיות להנאתכם
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סלסה , סלסה אדומה, ילי מתוק'צ: וס המוגש בקונוס או קערית בתוספת רטבים'נאצוס'בר נאצ

.ירוקה ומיונז

צמר גפן מתוק על מקל הנעשה במקום לעיני האורחים בריחות מתוקים של הילדותדוכן שערות סבתא

הפופקורן נעשה . גרעיני תירס טריים הנעשים במקום לעיני האורחים בריחות מגריםדוכן פופקורן

.בתוספת מלח חמאה ומוגש כמו בסרטים

מגוון . פנקייק חם וטעים הנעשה לעיני האורחים ומוגש היישר מהפלטה אל הצלחתדוכן פנקייק

.סוכריות ובוטנים, קוקוס, סירופ מייפל, שוקולד  סירופ: תוספות

הוופל מוגש . נאפה במקום בריחות מטריפים ומשכרי חושים, וופל בלגי חם וטעיםוופל בלגי

.סוכריות ובוטנים,קוקוס, סירופ מייפל, בתוספת סירופ שוקולד

 טעמים מעולים ואיכותיים הגלידות מוגשות בוופל וכוסות בתוספת 5דוכן גלידות עד דוכן גלידות

.סירופ שוקולד ואגוזים,סירופ מייפל, קוקוס, סוכריות צבעוניות

דוכן פנקייק הולנדי 

מיני

מיני פנקייק חמים מתוקים  טעימים מוכנים לעיני האורחים ומוגש היישר מהפלטה אל 

אבקת , סוכריות צבעוניות, קוקוס, סירופ מייפל, סירופ  שוקולד: מגוון תוספות. הצלחת

.סוכר ובוטנים

.דוכן ברד במבחר טעמים לפי בחירה ברד

השייקים מורכבים במגוון . מבחר של שייקים טבעיים המוכנים במקום לעיני האורחיםבר שייקים טבעיים

.מים וקרח, מיץ תפוזים, אפשרויות מפירות העונה ושלא בעונה על בסיס חלב

בר בהרכבה עצמית מרענן במיוחד לשעות הבוקר הכולל ! בר מוזלי במוזה שלך יוגורט/ בר מוזלי 

, גרנולה, מבחר פירות העונה טריים וחתוכים: יוגורט שמוגש עם מגוון תוספות 

קוקוס ומגוון , סוכריות צבעוניות , חלבה, שבריי עוגיות, בוטנים מסוכרים, צימוקים

.דבש וקרמל , סילאן, שוקולד, מייפל: סירופים 

עגלת ארטיקים מעוצבת בצורת אופני שוק המסתובבת בין האורחים ומחלקת עגלת קרטיבים

.ארטיקים במבחר טעמים מוכרים וטובים להנאת הצופים

בריחות חמים ומגרים הנעשים במקצועיות לעיני הצופים על גבי , קרפים צרפתייםדוכן קרפ צרפתי

, שוקולד לבן, שוקולד אגוזים: מגוון התוספות המוצעות ומוצגות בדוכן. פלטה לוהטת

.סוכריות צבעוניות ובוטנים, קוקוס, שוקולד השחר, ריבת חלב, לבן-שוקולד חום
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סוכר , אצבעות בצק מטוגנות ועליהם תוספות כגון סוכר- ורוס ספרדי מקורי 'צורוס ספרדי'דוכן צ

...סירופ מייפל ועוד, סירופ שוקולד, ריבת חלב, קינמון

, נוטלה+ שוקלד לבן, סירופ שוקולד, סירופ מייפל, על בסיס בצק בתוספת בננהבננה לוטי

.סוכריות צבעוניות וקוקוס, בוטנים מסוכרים, ריבת חלב, שוקולד השחר

.לימונענע ותפוזים  בדיספנסרים קר וטעים /לימונדהדוכן שתייה קלה

: פולי קפה טריים ואיכותיים הנטחנים לעיני האורחים ומשולבים במגוון אפשרויותדוכן קפה

בין . נס על חלב ושחור, ינו'מוקצ, ינו'שוקוצ, ארוך/אספרסו קצר, ארוך/קצר, הפוך

.השאר מוצעות מבחר חליטות תה בטעמים שונים ומגרים

.פ"נענע וכוסות חד, נס קפה, קפה שחור, מבחר חליטות תה, עמדת קפה עם מייחםדוכן קפה מייחם

סיידר תפוחים חם וטעים  כשהחורף כאן ואנחנו מביאים אליכם חמימות מפנקת שלסיידר חם

.מקל קינמון ונגיעות תפוזים, בתוספת תפוחים טריים

.סחלב חם וטעים לימים הקרירים של החורףסחלב חם
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