אם כבר לבד ,אז שיהיה בקופסה

ַאנ ְבו ְקסִינ ְג של אושר

מארזים מלאים באושר עם כל הטוב שיש לציונה להציע ,נפלא למבודדים ולכאלה שממש אוהבים
נשמח לשלוח אליכם או לאהובים שלכם עם מילים חמות ,טעמים נפלאים וטריים ,והרבה קסם ואושר

מארז בוהריים
מיץ מתפוזים טריים • קוקטייל בוקר לבחירה:
עזרה ראשונה  -ג ין ,אננס ,פסיפלורה ,תות ופרח
סנגריה להחזרת השפיות  -יין לבן ,שקדים וקוקוס טרי
חייבת יוון  -אוזו מטסקה ,שקדים ,אשכולית אדומה ,כוכב אניס ונענע
מגש גבינות משובחות • עוגיות פרמז'ן• מקלות פרמז'ן
קרקרים עם מלא גרעינים • פוקצ'ה ים תיכונית • מאפה תרד וגבינות
ממרח פלפלים קלויים • סלט ביצים • טחינה סלק • סלט עדשים • ירקות טריים
סלט מלפפונים עם שמיר ובצל • זר תבלינים לתה • חמאה • גבינת שמנת מתובלת בעירית
מיקס זיתים • קונפיטורה של תפוחים וקינמון • בראוניז/טראפלס )בהתאם למלאי(
מאפינס פטל • לחם אגוזים • בגט • סכום וצלחות מתכלות • פלייסמנט מפה

439
בוהריים בקטנה זוגי
קרקרים עם מלא גרעינים • מיקס זיתים • גבינת שמנת תובלת • קונפיטורה של תפוחים וקינמון
טחינה סלק • סלט ביצים • ממרח פלפלים קלויים • סלט עדשים • עוגת גזר • חמאה
ירקות חתוכים טריים • מיץ מתפוזים טריים • עוגיות פרמז ן • מקלות פרמז ן • בראוניז
לחם אגוזים • בגט • סכום וצלחות מתכלות • פלייסמנט מפה

310
הכי טובים במעדנייה של ציונה

מארז ים תיכוני שמח

סלט עדשים • סלט ביצים • פלפלים קלויים
חצילים שרופים עם טחינה ולימון • לחם אגוזים
בגט • ירקות טריים חתוכים • מיקס זיתים
טחינה לבנה • פטה עגבניות וזיתים
בורגול עשבי תיבול טריים • פוקצ ה ים תיכונית
מגש גבינות משובחות • גבינת שמנת • חמאה
קונפיטורה של תפוחים וקינמון • עוגת גזר
קרקרים עם הרבה גרעינים
סנגריה לבנה • מיץ מתפוזים טריים
סכום ,צלחות וכוסות מתכלות • פלייסמנט מפה

סלמון מעושן • איקרה • מטיאס עם שמנת חמוצה
והרבה בצל • ירקות טריים חתוכים • סלט ביצים
מיקס זיתים • גבינת שמנת מתובלת בעירית
גבינת פטה עם עגבניות וזיתים
סקורדליה • ארטישוק אלה רומנה
פוקצ ה ים תיכונית • סלט עלים ופיצוחים
מגש גבינות משובחות • בראוניז • לחם אגוזים
בגט • קרקרים עם הרבה גרעינים
סנגריה לבנה • מיץ מתפוזים טריים
סכום ,צלחות וכוסות מתכלות • פלייסמנט מפה

459

459

ניתן להזמין באתר או בטלפון בימים ראשון עד שישי  /זמן הכנה הינו שעתיים
משלוחים מתחילים בשעה  / 11:30אין משלוחים בשישי ושבת
מרכיבי המארזים ניתנים לשינוי בהתאם למלאי
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