כשר

תפריט מגשי אירוח לאירועים פרטיים/עסקיים

חוגגים אירוע? אוהבים לארח? אנחנו כאן כדי להקל עליכם
זקס בייקרי ואוכל טוב  -מאפים מיוחדים בניחוח צרפתי ,סלטים,
כריכים ,פיצות בוטיק בטאבון אבן ,לחמי מחמצת משובחים
הכל מיוצר במקום וללא חומרים משמרים
לפרטים והזמנות חייגו zaks.co.il | zaks@zaks.co.il | 052-476-5700 :

*** תפריט כיבוד ***
 יש להזמין  48שעות מראש -מלוחים

מתוקים

____________________________________________________________________

מגש מיני מאפים מתוקים 20 ,יח' | 119
מגש מיני מאפים מלוחים 20 ,יח' | 99
מאפה מנגולד וצנוברים  /מיני בורקס גבינות  /מיני בורקס כשרמאפי בוקר בסגנון צרפתי  -קרואסון חמאה /
דניש קינמון  /בריוש שוקולד פטיסייר  /קרואסון שוקולד
גבינות פיקנטי
מאפה גבינה  /מאפה פטיסייר וניל ,משמשים ואפרסקים
מגש כריכונים בלחמניות עגולות 12 ,יח' | 144
מגש מיני טארטלטים 20 ,יח' | 179
מגש חצאי כריכים בלחם דגנים/כוסמין 20 ,יח' | 179
במילוי קרם פטיסייר ופירות טריים
סלט ביצים ביתי עם עגבניה ועירית  /מיני סביח ,טחינה
חציל קלוי ,ביצה ולימון כבוש  /סלט טונה ביתי ,עגבניה
מגש מיני קאפקייקס 25 ,יח' | 179
ועירית  /גבינת גאודה עם מוצרלה ,אבוקדו ועגבניות שרי
קאפקייקס וניל/שוקולד/אספרסו בקרם משתנה
מגש כריכונים במיני קרואסון 15 ,יח' | 135
מגש מיני קאפקייקס טבעוני 20 ,יח' | 179
סלמון נורבגי מעושן על גבינת שמנת ועירית  /גאודה
פאדג' שוקולד  /קוקוס-תפוז
עיזים עם קונפי פלפלים  /סלט ביצים עם שרי ורוקט
רוקפור וסלק צלוי
מגש פחזניות ממולאות 20 ,יח' | 119
קרם פטיסייר  /לימון  /שוקולד
מיני קישים מלוחים 28 ,יח' | 199
קישים מבצק חמאה פריך ומבחר גבינות
מגש מיני אקלרים 20 ,יח' | 199
במגוון טעמים  -ים תיכוני /בצל  /מנגולד  /פטריות
בקרם פטיסייר וניל ופירות אקזוטיים
מגש ריבועי לזניה 16 ,יח' | 199
קינוחים בגביעים 18 ,יח' | 159
עגבניות וחצילים  /פטריות וגבינות משובחות
טירמיסו  /מוס שוקולד בלגי  /פנקוטה עם פירות העונה
קישים 1 ,יח' ,קוטר 89 | 22
גביעי מוזלי בשלוש שכבות 18 ,יח' | 178
קישים מבצק חמאה פריך ומבחר גבינות במגוון
יוגורט ,גרנולת הבית ופירות העונה
טעמים  -ים תיכוני  /בצל  /מנגולד  /פטריות
מגש רצועות פוקאצ'ה | 159
מוצרלה ,עגבניות ובזיליקום  /פטריות וגבינת עיזים /
אנטיפסטי טבעוני

מגש עוגיות הבית משולב 1 ,יח' | 119
סהרוני וניל שקדים  /עוגיות טחינה  /עוגיות פאדג'  /עוגיות
פקאן  /בישקוטים עם שקדים ופירות יבשים

סלסלת לחמי מחמצת ומטבל | 99
כפרי צרפתי  /פרג ודוחן מקמח מלא  /נבט חיטה
אגוזים  /זיתים  /שבעה דגנים גרעיני כוסברה ולימון
כבוש /כוסמין  / 100%בגטים

טארטים | 79
טארט לימון  /טארט קרם פטיסייר עם פירות העונה /
טארט פירות אפוי עם קרם שקדים

מגש מיני פחזניות פרמזן מלוחות 30 ,יח' | 119

סלטים
גדול מתאים ל 8-10 -סועדים  /ענק ל12-14-
סלט קפרזה | 145/199
מגוון סוגי עגבניות ,גבינת מוצרלה דה באפלו טריה,
בזיליקום שמן זית ובלסמי מצומצם
סלט פנצנלה | 136/189
גבינת פטה עם מגוון סוגי עגבניות ,חסות ,צנונית ,בצל
סגול פלפלים וקרוטונים תוצרת הבית מלחם קסטן
סלט טבעוני | 136/189
חסות ,מלפפונים ,עגבניות ,עדשים ,בטטה ,צנונית נבטים
ואגוזים ברוטב טחינה ביתי
סלט פרמזן | 136/189
חסות ,תפוח ירוק ,פרמזן ,אגוזים ברוטב וינגרייט ביתי
סלט קיסר | 136/189
חסות ,פרמזן ,ברוטב קיסר
סלט פסטה | 189
פסטו,עגבניות שרי וצנוברים קלויים /
עגבניות קונפי ,פטה ובזיליקום
מגש ירקות חתוכים | 99
עגבניות שרי אדומות וצהובות ,פלפלים במגוון צבעים,
גזרים צנוניות ומלפפונים
ממרחים ומטבלים
טחינה ירוקה | 19
ממרח פסטו | 39

יוגורט ,שום ,שמיר | 39
ממרח עגבניות | 39

עוגות עגולות ,קוטר 159 | 22
עוגת גבינה אפויה ושוקולד לבן  /עוגת וניל עם פירות אקזוטי
עוגת שוקולד פאדג' עשירה  /עוגת סניקרס  /עוגת מוס
פקאן-שוקולד  /טארט פירות העונה
עוגת טירמיסו מלבנית | 159
עוגת פס מילפיי | 159
עוגת מוס עשירה ,שכבות מוקה-שוקולד | 159
מגש עוגות בחושות | 139
עוגות קראנצ'  -שמרים שוקולד  /פרג  /אגוזים קינמון
עוגות בחושות  -שוקולד וניל ואספרסו  /לימון  /פיסטוק פירות
יער  /גזר אגוזים
מגש עוגות טבעוניות | 88
פאדג' שוקולד  /קוקוס-תפוז

מגש עוגות ללא גלוטן ,בינוני | 89
שקדים ופירות יער  /שקדים-תפוז
מגש מקרונים 32 ,יח | 160
פיסטוק ,פירות יער ,וניל ,פרלינה ,שוקולד ולימון
מגש כדורי שוקולד 32 ,יח' | 139
מגש כדורי שוקולד בוטנים מקורמלים 24 ,יח' | 120
מגש פירות חתוכים | 189

כדי שיהיה לכם ממש נוח אנחנו מספקים גם כלים חד
פעמיים מתכלים לאירוח ,מפיות ועוד במחירי עלות

שעות פתיחה :א'-ה'  | 08:00-22:00ו' וערבי חג  | 08:00-15:30שבת סגור
כתובתינו :החרושת  ,16אזור תעשייה ,רעננה

לפרטים והזמנות חייגו 072-392-6578 :

