תפריט חלבי כנס 9.12.2018 IPS
בר שתייה קלה רץ
תפוזים ,לימונדה ,מים מינרלים
אספרסו בר רץ
בית קפה יוקרתי ,מלא ומקצועי אשר מוגשים ממנו כל סוגי הקפה והשתייה החמה
תפריט בית הקפה כולל בין היתר :קפוצ'ינו ,לאטה ,אספרסו קצר/ארוך/כפול ,מקיאטו ,נס על חלב ,תה במבחר
טעמים
בנוסף נפעיל עמדות סמוברים בשירות עצמי להורדת העומס.
מבחר מאפים
קרואסון שוקולד בלגי עשיר בטעמים
קרואסון חמאה עם נגיעות מתוקות
רול קינמון בניחוח משכר
אצבעות עלים במילוי קרם פטיסייר
תוספת לכיבוד בוקר קבלת פנים 8.00-9.00
מוזלי בר
יוגורט עם גרנולה סילן ופירות חתוכים
תוספות להפסקות הנוספות במהלך היום
עוגיות מתוקות ומלוחות בצד הקפה
פירות העונה
מזנוני צהריים צלחת מזלג -ארוחת צהריים חלבית
בר לחמים
מגוון לחמים טריים לחם עגבניות מיובשות ,לחם איטלקי ,לחם בצל ,לחם חיטה מלאה  ,לחם דגנים ,לחם
כפרי ,לחם קימל ,לחם סומסום ,לחם שיפון ,בגטים ,לחמניות מיני ,קרוסטיני ,טפנד זיתי קלמנטה ,טפנד עגבניות
מיובשות ,איולי שום שמיר ,איולי חרדל
בר סלטים
סלט של עלים ירוקים  ,ארגולה  ,וירקות גינה  ,עטופים בשמן זית וחומץ יין
אפרסקים  ,נבטים ,גבינת צ'אדר  ,עלי תרד טריים  ,חרדל דיג'ון  ,דבש ואגוזי קשיו
מדליוני חציל קלויים באסכלה מוגשים במרינד פסטו ושבבי גבינת צאן
זוקיני קלויי בגריל קונפי שום וגבינת מלוחה
עגבניות תמר טבעות פורמז זיתים שחורים ושמן זית
זיתי קלמטה בפלפלים ושום עם עגבניות שרי וקוביות גבינה בולגרית ברוטב חמצמץ

בר מרקים
מרק מינסטרונה בליווי קרוטונים ושקדי מרק
מרק קרם בטטה
מרק עגבניות טוסקנה

בר פשטידות
מבחר מאפים על בסיס בצק פילו קל ואווררי ממולאים בירקות טריים ,גבינות מובחרות ,ועשבי תיבול.
מאפה תרד גבינות
מאפה בטטה פרמז'ן
קיש פלפל וגבינת פטה
בר דגים

נתחוני סלמון בגריל בלימון וטימין
מוגש על מצע של שעווית מוקפצת

בר פסטות
לזניה חצילים ושלוש גבינות
פסטה פנה ברוטב רוזה שמנת ומוסקט

בר קינוחים מעוצב בסיום האירוע
מבחר מרקיזים :שוקולד פצפוצים ,נוגט שקדים ,חלבה אגוזים ,שוקולד לבן שקדים
מיני קרמבו :שוקולד לבן ,שוקולד בלגי ,נוגט
קרנצ'ים :שוקולד ,אגוזים ,חלבה
מבחר מקרונים  -גנאש שוקולד ,קרם לימון ,קרם נוגט
טראפלס שוקולד עטופים בקקאו
לולי פופ על מקל – שוקולד מריר עם קרמל ושקדים מלוחים,שוקולד מריר עם וויסקי קוקוס ,שוקולד לבן
מיני טארט תפוחים – טארט שקדים עם תפוחים וניל וקינמון

– 17:15-17:40סופגניות קטנות עם הקפה לטקס חנוכה קצר

