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 בכשרות בד"צ בית יוסף / פרווה קייטרינג חלבי

 Fucachina@gmail.com -מייל  6515795-08 -פקס 7209756-050 -טלפון

 המחירים בתפריט לפני מע"מ

 

רטבים וכפות הגשה  חד פעמיים כוללל האוכל מגיע במגשי אירוח כ
 .הירקות בית יוסף, הירק גוש קטיף )חסלט(. לסלטים

 

 

 סלטים

 

 פסטהסלט 

 )הסלט מגיע מתובל(

  ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪  199  / ג("ק 2.5) סועדים( 10) ₪ 139

תירס  זיתי קלמטה,  גמבה, ,ות שרי, חסה, בצל סגולעגבני ,מלפפון, פסטה )ביסלי( צבעונית
 .לימון מלח ופלפל שחורבתיבול פסטו שום שמן זית 

 

 סלט פוקצ'ינה

 הדרים( טויניגר)הסלט מגיע מתובל ברוטב 

   ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪  199/   ג("ק 2.5) סועדים( 10)  ₪  139

תפוחים, פירות העונה, מגוון פיצוחים, בטטה, עגבניות שרי, גמבה, גזר ,פטריות טריות, 
 וחמוציות.
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 סלט טונה

      ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪ 199  / ג("ק 2.5) סועדים( 10) ₪  142

 ,קלמטהזיתי  , ביצה קשה, מלפפון חמוץ,ובל תמ מלפפון, סלט טונה חסה, עגבנייה שרי,
 .בצל סגולו קוביות תפו"א גמדי, תירס

 

 סלט יווני

     ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪  199  / ג("ק 2.5) סועדים( 10) ₪ 142 

 חציל , גרגירי תירס,קלמטה, פלפל קלוי, זיתי חסה, עגבנייה, מלפפון, בולגרית מגורדת
 .ובצל סגול אפוי

 

 סלט סלמון 

 )הסלט מגיע מתובל(

     ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪ 221  / ג("ק 2.5) סועדים( 10) ₪  159

מוקפצות עם פטריות  קוביות סלמוןות  שרי, פלפל קלוי, בצל סגול, מלפפון, חסה, עגבני
 ות ובצל מקורמל ברוטב אסייתי ושומשום קלוי.טרי

 

 מוקפצות  פטריותסלט 

 מגיע מתובל( )הסלט

   ג("ק 4.5)סועדים(  20)  ₪ 215  / ג("ק 2.5) סועדים( 10) ₪  145

 , עגבניות שרי, מלפפון, גזר, גמבה, פיצוחים מיוחדים, חסה

 טריות מוקפצות ברוטב אסייתי ובוטנים בזילוף סילן. פטריות

 

 סלט פיצוחים

  ובל(תהסלט מגיע מ)

   ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪ 219/   ג("ק 2.5) סועדים( 10) ₪ 149

 ,גרעיני דלעת, בוטנים, סלרי, פטרוזיליה, בתיבול מלחמלך,  י, קשיו, אגוז היגרעיני חמני
 שמן זית ולימון טרי. ,פלפל שחור גס
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 סלט בטטה

 ובל(ת)הסלט מגיע מ

 ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪ 279/   ג("ק 2.5) סועדים( 10)  ₪ 169

מלח  ,שמן זית ,בתיבול סילן , פטרוזיליה, סלרי אמריקאי, שומשום קלויבטטה, חמוציות, 
 .שחור עם נגיעות קינמון פלפלו

 

 

 סלט כרוב סיני

 ובל(ת)הסלט מגיע מ

   ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪ 189/   ג("ק 2.5) סועדים( 10) ₪  129

 .כרוב לבן, גזר ג'וליין, פטרוזיליה שומשום קלוי ברוטב אסייתי 

 

 ישראלי קצוץסלט 

 ובל(ת)הסלט מגיע מ

     ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪  189/   ג("ק 2.5) סועדים( 10) ₪ 129 

, שמן זית, לימון, מלפפון, בצל סגול, בצל ירוק, פטרוזיליה, גרגירי חומוס ,חסה, עגבנייה
 שחור. מלח ופלפל

 

 סלט שעועית ירוקה שלמה

 ג("ק 2.5)סועדים(  10) ₪ 229

פצות בשמן זית, מלח גס, פלפל פי שום ופטריות טריות מוקנירוקה, קונפי שרי, קוועית עש
 .גרדת לימון ושומשום ר,שחו
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 סלט בורגול 

 ובל(תהסלט מגיע מ)

   ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪ 189/   ג("ק 2.5) סועדים( 10)  ₪ 129 

בצל סגול קצוץ, חמוציות, מלח, שמן זית ונגיעת  ,בורגול , פטרוזיליה, גזר, גמבה פנינים
 לימון טרי.

 

 סלט עדשים שחורות 

 ובל(ת)הסלט מגיע מ

 ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪ 189  /  ג("ק 2.5) סועדים( 10)  ₪ 129

עדשים שחורות, פטרוזיליה, גמבה, בצל סגול קצוץ, חמוציות, מלח, שמן זית ונגיעת לימון 
 טרי.

 

 סלט קינואה

 ובל(תהסלט מגיע מ) 

   ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪ 189/   ג("ק 2.5) סועדים( 10) ₪  129

יבול ת, קוביות חציל אפויות, לימון כבוש ב, גמבה פניניםקינואה בשני צבעים, עגבניות שרי
 .מיוחד

 

 טריסלרי סלט סלק 

 ובל(תהסלט מגיע מ)

 ג("ק 4.5)סועדים(  20) ₪ 189/   ג("ק 2.5) סועדים( 10) ₪  129

 זית ולימון. שמןגפרורי סלק, סלרי אמריקאי, פיצוחי ג'עלה בתיבול 

 

 ירקות תפלט

 סועדים( 60)  ₪ 175סועדים(  /   20)  ₪ 911

 מלפפון, גמבה בצבעים שונים, גזר, עגבניות שרי, תירס גמדי ולבבות דקל

 אלף האיים ושום. מוגש עם רטבים
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 פסטות

 פטוצ'יני / פנה

 סועדים( 25) ₪  912  /  סועדים( 15) ₪  961     /  סועדים( 8)₪   911   

 

 רביולי גבינה / רביולי בטטה

  סועדים( 25) ₪  924   /  סועדים( 15) ₪ 919   /   סועדים( 8) ₪ 931

 

 :לבחירה רטבים לפסטות

 טריות פטריותורוטב שמנת  -אלפרדו

 )עגבניות( רוטב נפוליטנה

  רוטב שמנת פסטו

זיתי קונפי שום,  ,שרית ועגבני קונפי ,פלפל קלוי, טריות פטריות  -בסיס שמן זיתרוטב על 
  מלח גס ופלפל שחור גס., שחורים

 שמנת. עם)עגבניות( נפוליטנה  -רוטב רוזה

  , פטריות טריות, חצילים, ריבת בצל וזיתים שחורים.)עגבניות( נפוליטנה -מלנזנה

 

 

 בטטה ותפוח אדמה

  .מוקרםשמנת ברוטב טריות טריות ובצל סגול פ ,בטטה ,תפוח אדמה

  סועדים(  25) ₪  392 /   סועדים( 15) ₪ 189  סועדים(  /   8) ₪ 139
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 טריות טריותלזניה עגבניות ופ

 (מוקרםברוטב רוזה ) 

 סועדים(   25) ₪ 239סועדים(  /   15) ₪  197סועדים(    /    8) ₪ 149

 

 לזניה ברוקולי 

 (מוקרם)  שמנתברוטב 

 סועדים(   25) ₪ 239סועדים(  /   15) ₪  197סועדים(    /    8) ₪ 149

 

 שקשוקה פוקצ'ינה

 סועדים(   25) 292₪סועדים(  /   15) ₪ 791סועדים(   /    8) ₪ 911
 .רוטב שקשוקה מעודן בליווי ביצים טריות

 

 הומפרייז

 סועדים( 25) ₪ 221 סועדים(  /   15) ₪ 174 סועדים(   /    8) ₪ 139

 גנות ומוקפצות ורוטב צ'ילי מתוק ושומשום.מטוקוביות תפו"א 

 

 מוקפץ פוקצ'ינה

 סועדים(   25) ₪ 239סועדים(  /   15) ₪  189סועדים(    /    8) ₪ 139

אגוזי  פטוצ'יני(,( ליווי אטריותבברוטב אסייתי  תירקות טריים מוקפצים במחבת לוהט
 .טריות( פטריותמלך ובוטנים. )כרוב לבן, גזר, גמבה, בצל סגול, 
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 פלטת מיני פיצות

 יח'(  20)  ₪ 110

 במגוון תוספות שונות פיצה ביס

 וריק. גריתלבו ,ירוקים זיתים, תירס

 

 ות'פלטת מיני פוקצ

 יח'(  20)  ₪ 110

 מיובשות ברוטב עגבניות אנטיספטי פוקצ'ה

 יםיפסטו בליווי ירקות אפו פוקצ'ה

 מלח גספוקצ'ה שמן זית, שום שומשום ו

 

 תיבול עשביאיולי מטבל בליווי  פלטת כיכרות לחם מחמצת

 סועדים(   20)  ₪ 99

 

 פלטת לחמים מיני ג'בטינות 

 יח'(  20)  ₪ 68

 / ג'בטה לבנה ת כפריג'בטה 

 

 קישים

 יח' משולשים(   16) ₪  139יח' משולשים(/   10) ₪ 89

 טריות, קיש בצל, קיש אנטיפסטיקיש בטטה, קיש ברוקולי, קיש פ
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 כיםפלטת מיני כרי

 מיני ג'בטה כפרי/ ג'בטה לבנה

 יח'( 20) ₪ 162

 ממרח עגבניות, ממרח פסטו, בולגרית, עגבנייה, מלפפון וחסה. -ג'בטה בולגרית

 טחינה, מלפפון חמוץ, עגבנייה, ביצה קשה, חצילים אפויים. -ג'בטה סביח

 חסה, עגבנייה, מלפפון וסלט טונה. -ג'בטה סלט טונה

 סלט אבוקדו.חסה, עגבנייה, מלפפון,  -אבוקדוג'בטה 

 

 

 

 פלטת מיני פריקסה טוניסאי  מסורתי

 יח'( 25) ₪ 192יח'( /  16)  ₪ 129

תפו"א וביצים קשות  , טונה, קוביותפריקסה מגיע ממולא בזיתים שחורים, מלפפון חמוץ
 בליווי ממרח טוניסאי.

 

 

 עשבי תיבול אצבעותמיני פלטת 

 יח'( 25) ₪ 911

 .עשבי תיבול ושום  אצבעותמיני 
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 פלטת גבינות

 סועדים( 60) ₪ 252סועדים(  /   20) ₪ 152

גבינה צפתית מעודנת, פרוסות גבינה צהובה "נעם", גבינת עיזים בטעמים שונים, בולגרית 
 קממבר.פסטו, בולגרית ממרח עגבניות מיובשות, 

 

 מתבלי גבינה בליווי מיני טוסטונים חמישייתפלטת 

129 ₪  

 

 אנטיפסטיפלטת 

 סועדים(  60)  ₪ 198סועדים( /  20) ₪ 129

 וקונפי שום. טריות טריותפבצל סגול,  ,בצבעיםחצילים, גמבה , בטטה 

 

 )מוגש קר( - קשות ביציםפלטת 

 (יח' 30)  ₪ 99

 .של עלים צעירים בליווי מלח ופלפל עעל מצביצים קשות 

 

 ממרחים תיירביע פלטת

98 ₪  

 יבולת, ממרח טוניסאי ואיולי עשבי ממרח פסטו, ממרח עגבניות מיובשות

 

 פלטת חצילים שרופים

 סועדים( 60) ₪ 196סועדים(   /   20) ₪ 139

 , עגבניות ושום בתיבול שמן זית, ומלח גס.פטרוזיליהת, טחינה ביתיחצילים שרופים, 
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 טריות טריות ממולאותפפלטת 

 (יח' 40)   ₪ 199

 )מוגש קר(עשירות  במגוון גבינותפטריות טריות ממולאות 

 

 גלילת חציליםפלטת מעטפת  

 יח'( 15) ₪ 239

 (חם)מוגש ושומשום במילוי גבינות עשירות  בציפוי פירורי לחם 

 

 טורטיות מעורב ירושלמיפלטת 

 חצאים( 30) ₪ 189

 ופטרוזיליהחצילים אפוי, גמבה אפויה, בצל, פיטריות טרי אפויות טחינה 

 

 פלטת טורטיות מקסיקניות במליות שונות

 חצאים( 30) ₪ 189

 סלט אבוקדו, סלט טונה וסביח

 

 גבינות עשירות בציפוי פרורי לחם ושומשום ה במילוי יטירוט רול פלטת

 בליווי בשמל )מוגש חם(

 (חצאים יח' 20)   ₪ 199 
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 פלטות דגים

 

 איש( 15)אסייתי ברוטב  -מפולט סלמון 

279 ₪   

 .בעיצוב בית יםבליווי פיצוחתי עדין יאפוי ברוטב אסיסלמון 

 

 איש(  15ברוטב שמן זית ולימון )  -סלמון מפולט

279 ₪ 

 .בעיצוב בית ופיצוחים  לימון כבושפלפל שחור ,מלח גס,  ,אפוי ברוטב שמן זיתסלמון 

 

 איש( 15ברוטב מזרחי ) -סלמון מפולט

279 ₪  

 סלמון ברוטב מזרחי עדין.

 

 מלוחים דגים פלטת

 ברוסקטות בליווי מלוחים דגים במגוון

339 ₪   

  

 פלטת קרפצ'יו סלמון בתיבול אסייתי

 איש(  40)  ₪ 259 /   איש( 20)   ₪ 149
 שרי, בצל ירוק ומיקרו נבטיםעגבניות דפי סלמון על מצע עליי בייבי, 

 אסייתי(תיבול מלח גס, לימון טרי ונגיעת רוטב )ב
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 מחלקה ללא גלוטן

 

 פסטות

 פנה 

  סועדים( 15) ₪  189  /    סועדים( 8) ₪   139

 

 לבחירה ללא גלוטן רטבים לפסטות

 )עגבניות( רוטב נפוליטנה

 .פסטוו שחוריםזיתי  ,שריעגבניות  ,פלפל קלויטריות טריות, פ שמן זיתרוטב על בסיס 

 .בצל סגולו ם שחוריםחצילים זיתי (עגבניות) נפוליטנהרוטב  -מלנזנה

 

 כריכים ללא גלוטן 

 יח'( 10) ₪ 135 פלטה מיני כריכונים 
 בולגרית, עגבנייה, מלפפון וחסה. ממרח עגבניות, ממרח פסטו, -ג'בטה בולגרית

 טחינה, מלפפון חמוץ, עגבנייה, ביצה קשה, חצילים אפויים. -ג'בטה סביח

 חסה, עגבנייה, מלפפון וסלט טונה. -ג'בטה סלט טונה

 סלט אבוקדו.חסה, עגבנייה, מלפפון,  -אבוקדוג'בטה 

. 
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 מחלקה טבעונית

 

 אנטיפסטי ים פלטת מיני קיש

 ( משולשים 40) ₪ 296(   /   משולשים 20) ₪ 153

 

 פלטת טורטיות מקסיקניות במליות שונות

 חצאים(  30) ₪ 189

 סלט אבוקדו וסביח

 

 אטריות אורז עםמוקפץ 

 סועדים(  25) ₪ 269סועדים(   /    15) ₪ 197

אגוזי מלך  ,ליווי אטריותבברוטב אסייתי  תירקות טריים מוקפצים במחבת לוהט
 טריות טריות(ובוטנים. )כרוב לבן, גזר, גמבה, בצל סגול, פ

 

 ברוסקטות איטלקיות

 יח'( 30) ₪ 421  מגש עגול 

 בתיבול איטלקי בליווי מוצרלה בייבי -סלט סלסה

 .טחינה, חצילים, מלפפון חמוץ ופלפל קלוי -סביח

 

 סירות במבוקב יםאגרול וכיסונים מוגש

 (יח' 30)  ₪ 255
 יהינבטי חמנ עעלים במילוי ירקות מאודים על מצ בצק
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 להרמת כוסית אירוח  מגשי
 

 מיני קונכיות מבצק עלים במגוון טעמים

 יח'( 40)  ₪ 199

 וסביח מוס טונה, גואקמולי :תוספות

 

 פחזניות מלוחות  מיני פלטת 

 יח'(     30)  ₪ 174

 ) ממרח אבוקדו(, סביח. מוס טונה, גואקמולי : תוספות

 

 ברוסקטות איטלקיות 

 יח'(  30) ₪ 159

 בתיבול איטלקי בליווי מוצרלה בייבי. -סלט סלסה

 טחינה, חצילים, ביצה קשה, מלפפון חמוץ ופטרוזיליה. -סביח

 .פסטו, בולגרית, פלפל קלוי ושרי -יווני

 

 מיני משולשי קישים בטעמים שונים

    (יח' 48)  ₪ 205(   /   יח' 24)   ₪ 124

 טריות, אנטיפסטיבצל, ברוקולי, פבטטה, 

 

 קוקטייל פלטת מיני בורקסים

 יח'( 40) ₪ 168

 גבינהתפו"א, 
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 סביצוני סלמון מוגש בסירות במבוק

 (יח' 30)  ₪ 379

קוביות סלמון, בצל ירוק, פניני גמבה, בצל סגול,  פטרוזיליה, סלרי אמריקאי על מצע של 
 טרי, חרדל דיז'ון, מלח גס ושמן זית( )בתיבול לימון נבטי חמנייה.

 

 )אישיות(שקשוקה פוקצ'ינה פלטת סירות 

 יח'( 30) ₪ 252

 רוטב שקשוקה מעודן בליווי ביצים טריות, פטרוזיליה וברוסקטה

 

 מיני קונכיות מבצק עלים במילוי סביצוני סלמון

 (יח' 40)  ₪ 259

 קוביות סלמון, בצל ירוק, פניני גמבה, בצל סגול ופטרוזיליה ברוטב ויניגרט 

 

 טורטיות חצויות מוגש בסירות במבוק

 (יח' 30)  ₪ 299

 סלט אבוקדו, סלט טונה וסביח

 

 מוגש בסירות במבוק פלטת מיני פריקסה טוניסאי  מסורתי

 יח'( 30)  ₪ 284

תפו"א וביצים קשות  , טונה, קוביותחמוץפריקסה מגיע ממולא בזיתים שחורים, מלפפון 
 בליווי ממרח טוניסאי.
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 פיש אנד צ'יפס מוגש בסירות במבוק

 (יח' 30)  ₪ 379

 דג בציפוי פרורי לחם בליווי קוביות תפו"א

 )בליווי קטשופ ומיונז(

 

 פלטת כוסיות סלטים

 (יח' 42)  ₪ 315

 בורגול, עדשים וקינואה

 

 במבוקבסירות  ירקות מקלוני 

 (יח' 30)  ₪ 266

 מלפפון, גמבה בצבעים שונים, גזר, עגבניות שרי, תירס גמדי ולבבות דקל

 בליווי אלף האיים ושום.

 

 יקיטורי אנטיפסטי מוגש בסירות במבוק

 (יח' 30)  ₪ 169

 .יהינבטי חמנ עשיפודי ירקות אנטיפסטי על מצ

 

 ייתי סיקיטורי סלמון ברוטב א

 (יח' 30)  ₪ 333

  .יה בליווי בוטניםינבטי חמנע סלמון ברוטב אסייתי על מצשיפודי 
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 םמתוקי

 (  מגיע פרוס עוגת שמרים חלבי )קראנצ'יםפלטת 

 יח'( 20)  ₪ 139

 ץ שוקולד'קראנ

 ץ גבינה'קראנ

 ץ אגוזים וקינמון'קראנ

 

 פלטת עוגיות מיקס

 יח' ( 120)  ₪ 249

 ית גרנולהיטחינה ועוגית י, עוגשוקולד מתפוצץית ית ריבה, עוגיעוגי

 

 הבית םמאפי

 יח'(     30)  ₪ 119

 , גביניות, קרואסון חמאהרוגלך שוקולד, אסון שוקולדרוק

 

 )מגיע קוביות קטנות קראנ'ץ( מיני וופל בלגיפלטת 

 (קוביות 120)  ₪ 209   (   /קוביות 60) ₪ 124 

 סירופ שוקולדסירופ מייפל ו בליווי:
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 טעמים שוניםבמגוון  כוסיות

 (  יח' 25)  ₪ 991 

 גבינה פרורים, שוקולד בלגי, תות קדאיף, פסיפלורה, גבינה תות, פקאן, ריבת חלב

 

 בזילוף  ריסיפלטת מיני פחזניות במילוי קרם פטי

 גנאש שוקולד ובוטני ברס

 יח'( 50)  ₪ 199יח'(  /   30)  ₪ 129

 

 יח'   36 בטעמים שונים פלטת מקרונים

 162 ₪ 

 

 מתוקים פלטת מיקס

 יח'( 70) ₪ 249(   /   יח' 50) ₪ 179  יח'(   /   40) ₪ 139

 .בראוניס, גבינה אפויה על תחתית של בצק פריך, קרמבל תפוחים

 

 פלטת טראפלס 

 שוקולד חום / לבן על מקל

 (יח' 60)  ₪ 289   / ( יח' 40)  ₪ 199
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 מוזלי פלטת כוסיות

 יח'(  42)   ₪ 299

 וגורט, גרנולה, סילאן, וסלט פירותי

 

 אוראו וסושיפלטת סושי שוקולד קוקוס 

 יח' פרוסות סושי( 20) ₪ 99

 מסוכרים םמייפל ובוטניסירופ שוקולד,  פסושי שוקולד, טופי בננה בליווי סירו

 

 פלטות פירות אקזוטיים

 ( סועדים 12)   אקזוטיפירות מגש 

179 ₪  

 ( סועדים 17)  פירות אקזוטימגש 

239 ₪  

 ( סועדים 25)  פירות אקזוטימגש 

329 ₪  
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  ללא מיחם

  ₪ לסועד  8.5עמדת שתייה חמה באספקה 

 יםאיכותי ים מגיע על כלים חד פעמי

 פינת קפה

 קפה שחור

 נס קפה מגורען

 )עלית( נס קפה

 ת תהוחליט

 ותחליפי סוכר סוכר

 כוסות שתייה חמה )קרטון(

 כפיות קטנות

 חלב לפי כמות סועדים

 

 לבקבוק ₪ 12)ליטר וחצי (  קרה השתיי

  מים, טי , פיוזתפוזים, לימונדה, דייאט קולה, קולה, דייאט ספרייט, סודה

 

  ₪ 15כלים חד פעמי עלות לסועד 

 אינץ' 28צלחות גדולות בצבע קרם 

 סכין

 מזלג 

 שתייה קרהכוסות 

 מפיות קוקטייל

 (לפי מטר )רק לבופה מפת על בד שמנת

 

 


