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WEDDING DELICACIES 
Deli סלטים בכוסיות | עישון בשרים | בר 

 

 קבלת פנים     

 לה רג'ינהה ד סדליקטס                              
 

 

 

 

 בהגשה על ידי דיילים

 מלך אפויים ביין לבן במלית עשבי תיבול ואגוזי    שמפניון 

 אוורירי שומשום וקצח בפילאס עטוףתרד הל  ודיםקרם תפ     פילאס  

 ברוטב לימון / צ'ילי מתוק ירוק בציפוי פריך       קרוקט 

 

עם שרשראות פלפלים ובמיה יבשים, צרורות קורנית ואזוב טרי, בקבוקי שמן זית  מעוצבדיילי בר 

, ארגז דובדבנים, ארגז אפרסק, ארגז ענבים ירוקים, ארגז לימונים, מתובלים, ארגזי ירקות, ארגז משמשים

עלי גפן רעננים, עלי עץ תאנה, פקעות וורדים, משקל ממש כמו פעם, קרשי חיתוך, מכונה לפריסת נקניק, 

, פרחי משי , אגדי מקלות קינמוןים,  חוט פשתן עם עוגיות מלוחותמתקן לתלית נקניקים, מסחטת מיץ תפוז

 ומטעמים דליקטסים של רג'ינה  ם, חפצי נוי.ססגוניי

 

לימונים כבושים, בצלי פנינה,  צנצנות זכוכית עם מחמצי הבית

טה עם רוזמרין, זיתים סורים ים, זיתי קלמצבמיה כבושה, ירקות מוחמ

 ון, ממרח עגבניות מיובשות'עם לימון ואורגנו, צלפים כבושים, חרדל דיז

חזה בקר  לעיני האורחיםבפריסה בשרים ונקניקים משובחים 

נקניקיות כבוש , סרוולט יבש, סלמי כפרי, בייגל פיין, קרקובר, שרשרת 

, כתף בקר, פסטרמה רומנית, קבנוס, פסטרמה בדבש, פסטרמה על קוקטייל

גרוולאקס סלמון בברנדי ושמיר, לקרדה  דגים כבושים ומעושנים גחלים

בויל כבד דליקטסים  מעושנת, מטיאס משובח, הרינג מעולה, איקרה לבנה

קצוץ עם וניל, צ'טני בצל, סלט ביצים עם בצל מטוגן, קיגל ירושלמי, טבעות 

 , עלי גפן ממולאים באורז טורקי עם ביצה קשה ומלפפון חמוץקישקע , בורקס 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחמים כפריים , מדליוני חזה עוף עם עגבניות מיובשות ופסטווצנוברים

קרקרים מחיטה  דגנים  9לחם לחם זיתים, בגט צרפתי, לחם כפרי מלא, 

 מלאה

 

 

Salad Bar 
 

 לבחירה 5  סינייגרומקלות מרטיני סלטים בגביעי                

 ניתן להגיש את הסלטים בקערות זכוכית מעוצבות

 

 פלח תפוזבשמן זית ות עיריעגבניות שרי צנוברים 

  לימוןברוטב דבש ו קוקוס  תרד  וקוביות מנגו  גזרטריקולור 

 ופרי העונה זרעי דלעת ,שרי ,חמניה ואלפלפא נבטיעלי בייבי 

 בויניגרט משמש ושומשום צימוקיםחסה רומית עם 

 סוגי נבטים, פטריות פרוסות, זמן זית ולימוןשלושה 

 שומשום וקצח פטרוזיליה קרם חצילים בטחינה ירוקה שום לימון 

 לימון פלחו תחמוציו, מלפפון, בורגול ופטרוסלינוןסלט נענע, 

 שמן זית לימון ושוםחציל ופלפלים קלויים ,פטריות קרם 

 דבש ובלסמישום  ג'ינגר טרישחורות עדשים סלק חי סלק 

 ורוטב פלפל ירוק חריף מלאהגרגרי חומוס חם עטופים בטחינה 

 גוואקמולה מעוטר בפלחי לימון ומשולשי נאצוס

ם, גזר מגורר, סהרוני סלרי ונענע קצוצה בציפוי פקאן ג'וליאן תפוחי    

 בדבש

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Smoker Meat   
 לבחירה 4 האורחיםלעיני  במתקן עישון צלויים  ועופות בשרים

 

  מעושנים נתחי בקר

 בשמן זית ושום מיושן אנטרקוט  

 סינטה משויש 

 עסיסיו נימוח  אנגוסאסאדו  

 לסועד₪  18צלעות כבש עסיסי ומשובח  

 עם מעוף עוף 

 עשבי תבליןמעושנים ב שלמים עופות 

 ומתובלותמעושנות  פרגית 

 פרגית ממולאה באורז שקדים צימוקים 

 לסועד₪  12 בקונפישוק אווז  

 

 בתנור אפוייםמעולים  גיםד

 פילה אמנון ברוטב שום לימון מוקרם 

 בעטיפת עשבי תיבולפילה נסיכה  

 ושום  , יין לבןבפלפל גרוס אפויפילה סלמון  

 לה בס על קרם עגבניות, מקלוני סלרי וגרגרי כוסברה פי 

 



 

 

 

 

 

 

  פילה לברק בלימון כבוש וטימין 

 פילה ברבוניה מטוגן לצד פלחי לימון 

 

 לבחירה 3 קצת ליד הבשר

 תפודים

 פיצ פוטאטו עם רוזמרין שמן זית ומלח ים 

תפוח אדמה שלם אפוי בנייר כסף מוגש חצוי  –תפוח אדמה מדורה  

 שמירעם איולי שום 

 בתערובת תיבול אטלקית פריכיםתפודים אפויים ו 

 

 אורז 

 תרד תורכי עם חמצמץ  פראתערובת אורז  

 אורז בקינמון עם קדירת פירות יבשים 

 מג'דרה של בורגול גס ועדשים שחורות 

 בצל מטוגן, צימוקים ושקדים תבלין בצמחימתובל אורז  

 אורז בסמטי עם ירקות שורש ועשבי תיבול  

 

 ירקות

 עם רצועות פלפלים, שום, שקדים ונענעעית ירוקה עדינה שעו 

 אפונה סינית פריכה ברוטב לימון וצ'ילי 



 

 

 

 

 

 

 

 דואט פרחי כרובית וברוקולי מוקפצים בשום ושמן זית 

 גזר גמדי בניחוח הדרים, יין לבן וכוכבי אניס 

 

 Desseert ל...
 סוגים לבחירה בהגשה 4

 

 ים וליקר קסיסמלבי לימון ואמרטו ברוטב פירות אדומ 

 מוס שוקולד וקוקוס קלוי מוגש בצ'ייסר שוקולד 

 מוס חלבה וסילאן עם ציפוי קראנץ' פקאן מתוק 

 צ'ייסר קציפת פטל ונענע קצוצה 

 עם קרמבל קינמון פאי תפוחים וצימוקים 

 רול סיגר במלית פירות יבשים ודבש מוגש עם שערות חלווה 

 רול פילו במלית תפוחים מסוכרים וקינמון 

 גת שוקולד חמה עם גנאש שוקולד ואגוזי מלך קצוציםעו 

 פירות יערעוגת שקדים אישית מוגשת עם רוטב  

 קרמבל פירות העונה אפוי בקערית פילו שחומה 

 סורבה לימונענע /קוקוס / מלון/ תות / ליצ'י / פסיפלורה 

 טארטלט במלית צימוקים ביין, ברנדי ושוקולד מריר 

 לימון –לו בטיגון קל עם רוטב דבש אצבעות מרציפן עטופות בעלי פי 

 טארטלט קציפת לימון ומרנג צרוב 

 

 לסועד₪  15יתן לשדרג לבר קינוחים עשיר ומפואר נ

 

 



 

 

 

 

 

 קרים וחמים משקאות

 מים זכים ופלחי לימון 

 לימונדה ועלי נענע 

 אפשרויות הקייטרינג )ניתן לשדרג לפי בחירה(יין לבן ואדום  

 בר קפה אספרסו עשיר  

 

 איתנומתנה מ

 עוגיות, עוגות ונשנושים מתוקים ליד הקפה

  מזל טוב      

 רג'ין לוינסון                                         

 שף מנכ"ל    


