כשר בהשגחת הרבנות ק.עקרון

בס"ד

קייטרינג לומיטו  -תפריט ראש השנה
סלטים

מטוגנים

 ₪ 12ליחידה
מארז זיתים

 ₪ 80לק"ג
חטיפי קובה בשר
סיגר בשר
סיגר תפו"א
פסטל תפו"א
כרובית מצופה (מכיל גלוטן)
ברוקולי מצופה (מכיל גלוטן)

 ₪ 25ליחידה
חמוצי הבית-ירקות מוחמצים כבושים בנינוח ישראלי (מכיל סוכר)
חמוצי תירשי  -חמוצים עירקאיים (מכיל סוכר)
 ₪ 45לק"ג
חומוס אסלי (עלול להכיל גלוטן)
חזרת

אגרול ירקות
חטיפי תפו"א במילוי תירס

גזר בנוסח מרקש
ז'וליאן גזר ולימון כבוש פיקנטי
ירדן  -ז'וליאנים של סלקים ופטרוזיליה טרייה (מכיל סילאן)

חציל מטוגן
קרפלך תפו"א  /בשר
סמבוסק חומוס
 ₪ 50לק"ג:
פלאפל

כרוב לבן בתחמיץ בליווי פלפלים צבעוניים ופטרוזיליה

בשרים

קולסלאו  -כרוב לבן עם גזר במיונית
תפו"א בנוסח הכפר בארומת שמיר ,מיונית ובצל סגול
בנוסח רוסי  -תפו"א ,גזר ,אפונה ,ביצים ומלפפון חמוץ במיונית
 ₪ 50לק"ג
טחינה לבנה
 ₪ 60לק"ג
טורקי (מכיל סוכר)
חרוסת (מכיל סוכר וגלוטן)
מטבוחה פיקנטית (מכיל סוכר)

 ₪ 220לק"ג
תבשיל מוח בנוסח מרוקאי (פיקנטי)
 ₪ 170לק"ג
כתף טלה פרוס בתנור
 ₪ 130לק"ג
חזה עגל צלוי ברוטב בצלים מקורמלים וקונפי שום
 ₪ 120לק"ג
שוק אווז ברוטב קרמל ופירות יבשים (מכיל סוכר)

כרוב אדום בתחמיץ
כרוב לבן עם סלרי וגרעיני חמנייה בתחמיץ

פלפל חריף מטוגן בתחמיץ
פלפלים קלויים בתחמיץ ושום
עדשים וברנואז פלפלים קלויים
חצילים על האש בטחינה לבנונית
חציל קלוי על אש גלויה בתיבול שום ומיונית
חציל זעלוק שרוף על האש עם גמבות ,כוסברה ופלפל חריף
חציל מטוגן בנוסח אסייתי בצ'ילי מתוק וסויה (מכיל סוכר)
בטטה מתובל בצ'ילי מתוק ועירית קצוצה (מכיל סוכר)
וולדורף-תפו"ע גרנד ,סלרי ,אננס ,אגוזי מלך ומיונית (מכיל סוכר)
סלט ארטישוק
פלפלים צבעוניים בויניגרט
 ₪ 65לק"ג
סלט ביצים
 ₪ 70לק"ג
פטריות בליווי פלפלים ועשבי תיבול ארומטיים
 ₪ 75לק"ג
עלי גפן במילוי אורז ועשבי תיבול ברוטב לימונים
 ₪ 80לק"ג
גפילטפיש  -כמיטב המסורת (מכיל סוכר)
סלט בר  -עשבי תיבול טריים וחמוציות (מכיל סוכר)
 ₪ 90לק"ג
כבד קצוץ  -בנוסח מסורתי

 ₪ 110לק"ג
צלי בקר ברוטב ערמונים
לשון עגל ברוטב פטריות וצלפים
סטייק פרגית על האש
רול פרגית במילוי אורז ארומטי ושקדים על מצע בצל מקורמל
תבשיל ראש בנוסח הרי האטלס (פיקנטי)
 ₪ 85לק"ג
קבב הבית מבקר משובח בשיבוץ שומן טלה
קציצות בקר ברוטב עגבניות ביתי (מכיל סוכר)
 ₪ 82לק"ג:
צ'ילי קון קרנה מקסיקני חריף -קדרת שעועית ובשר טחון
 ₪ 80לק"ג
שניצלים
שניצלונים (מכיל גלוטן)
ארטישוק במילוי בשר ברוטב לימוני
כבדי עוף ברוטב יין אדום בליווי פטריות ובצלים מעושנים (מכיל סוכר)
מפרום  /מוסקה
 ₪ 77לק"ג
שוקיים עוף מזוגגות בשום ודבש
כרעיים עוף בגריל ברוטב קייג'ין
 ₪ 70לק"ג
רצועות עוף מוקפצות בנוסח המזרח
בקר מוקפץ בנוסח סצ'ואן
 ₪ 60לק"ג
פלפל ממולא בשר ,אורז ועשבי תיבול ברוטב עגבניות (מכיל סוכר)
קישוא ממולא בשר ,אורז ועשבי תיבול ברוטב עגבניות (מכיל סוכר)

כשר בהשגחת הרבנות ק.עקרון

בס"ד

קייטרינג לומיטו  -תפריט ראש השנה
דגים

ירקות מבושלים

 ₪ 120לק"ג
פילה סלמון צלוי בארומת עשבי תיבול וגמבות קלויות
 ₪ 110לק"ג
פילה אמנון ברוטב לימון ועשבי תיבול
דג נסיכה בנוסח אוריינטלי (פיקנטי)
פילה אמנון ברוטב מרוקאי

 ₪ 75לק"ג
תבשיל ארטישוק ברוטב סלרי ולימון
תבשיל במיה ברוטב עגבניות ונענע יבשה (מכיל סוכר)
טנזיה  -פירות יבשים ,בצלים ,שקדים קלויים בסילאן

בשרים במעשנה
 ₪ 220לק"ג

רוסטביף
 ₪ 110לק"ג

חזה הודו מעושן
שווארמה

זיתים מרוקאים ברוטב פיקנטי
 ₪ 65לק"ג
ירקות אנטיפסטי בגריל
קישואים מוקפצים עם שמיר ובצל
לקט ירקות מוקפצים בסגנון אסייתי (מכיל צ'ילי מתוק וגלוטן)
שעועית ירוקה עדינה מוקפצת בשמן זית ,מלח אטלנטי וצ'יפס של שום
שעועית ירוקה ברוטב עגבניות
דלעת מקורמלת
גזר גמדי מבושל בציר פרותי תפו"ע מיובש ,קינמון וסילאן (מכיל סוכר)

 ₪ 100לק"ג

מיני צ'וריסוס
מיני מרגז

התפריט נתון לשינויים בהתאם למצב
תודה על התחשבותכם ,תמיד לשרותכם

תוספות
 ₪ 80לק"ג
כוסמת בליווי ירקות שורש
קינואה בליווי ירקות ,חמוציות ועשבי תיבול
 ₪ 60לק"ג
בטטה שאטו בתיבול צ'ילי מתוק (מכיל סוכר)
 ₪ 40לק"ג
קוסקוס
ירקות לקוסקוס
אורז לבן בניחוח עלי דפנה ופלפל אנגלי
לק"ג 45 ₪
אורז לבן בליווי עשבי תיבול
אורז אושפלו בשילוב רצועות גזר ובצל
טאבולה -בורגול עם ירקות
תפו"א זעיר בעשבי תיבול
תפו"א צלוי בתנור בשמן זית ופפריקה
צמחוני  ₪ 65 -לק"ג:
לביבות ירק  /לביבות תפו"א עם בצל ופטרוזיליה
פלפל ובצל ממולאים באורז  ,עשבי תיבול ברוטב עגבניות
מיני פשטידת כרובית  /ברוקולי /תירס /פטריות
טבעוני ₪ 80 -לק"ג :
שווארמה סויה /טופו

כמות מומלצת למנה למבוגר:
מנה ראשונה דג 100 :גרם
מנה עיקרית 250 :גרם
פחמימה 150 :גרם
ירק מבושל 150 :גרם
סלטים  200 :גרם

הזמנות יתקבלו עד יום שלישי  15/9/20בשעה 20:00
אספקת ארוחות החג יתבצעו ביום חמישי 17/9/20
בין השעות  12:00-20:00לפי הודעה טלפונית
בנוסף ניתן להגיע בערב החג לחנות ולרכוש במקום.
ערב החג יום שישי  18/9/20בין השעות 7:00-14:00
טל' 08-9455156 :פקס08-9496239 :
בעקבות המצב נא לא להגיע לפני שההזמנה מוכנה
החיוב יתבצע בעיסקה טלפונית
שדרות המלך חסן  ,6קריית עקרון (מאחורי טובול)
פייסבוק ":קייטרינג לומיטו אוכל ביתי מוכן"
מייל office@lomito10.co.il:
האתר שלנו http://www.lomito10.co.il :

כמות מומלצת למנה לילד עד גיל :12
מנה ראשונה דג 100 :גרם
מנה עיקרית 150 :גרם
פחמימה 100 :גרם
ירק מבושל 100 :גרם
סלטים 100 :גרם

