
המטבח של אמא היקרה

האהבה שלנו לאוכל חם וביתי הולידה אני מאמאמיה עם השפע שבצלחת 
והטעם נותן חשק, לעוד.אנחנו שמחים להוציא את המטבח של אמא החוצה 

עם הריח של הבישולים, היד הרחבה והטעם שנותן חשק לעוד.



צוות  בלווי  ופרטים.  עסקים  לאירועים  מתאימים 
הטבחים שלנו בנינו עבורכם את האירוע המושלם! 

השולחן הצבעוני שכולם ידברו עליו!!
ריכזנו את מיטב הסלטים הכי מעניינים, הוספנו עקריות 
מגולגלות קטנות וטעימות, פינקנו בלחמים בכל מיני 

טעמים שיוגשו לצד מטבלים.
הכל  יד.  בעבודת  הנעשה  מתוקים  בשולחן  ושידרגנו 

טעים, הכל צבעוני פשוט חוויה.
מה אנחנו נותנים: 

10 סוגי מגשים לבחירה.
שולחן קינוחים.

סכום, צלחות הגשה וקינוחים חד פעמים.
אנחנו אחראים על סידור ועיצוב השולחן.

החוצה. יוצאים  הטעמים,  הרחיות,  הסירים,  המטבח, 
מאמאמיה קייטרניג לאירועים מציע תפריט עשיר של 
אוכל מוכן לאירועים. תפריט האירועים מורכב מסלטים 
גלם טרים בשילוב תיבולי  מטובלים הנעשים מחומרי 
המשתלבות  ועקריות  מגוונות,  חמות  תוספות  השף, 
ממאכלי עדות מגוונות וספישל השף. כמו השם שלנו 

ככה גם השפע בצלחת כמו בבית של אמא.

העמדות מוצגות בדוכנים אטרקטיביים כל מדינה ומנת הדגל שלה, יש 3 סוגי עמדות לבחירה.

 סידור שולחן ומגשי אירוח
במבחר טעמים

עמדות

קייטרינג בשרי

אמריקאנו
בר המבורגר

ארגנטינאי
נקניקיות צ׳וריסוס 

ארגנטינאיות

הכי ישראלי
מיקס שיפודים

מאסיה באהבה
נודלס בר אסייתי

ים תיכוני
שווארמה טורקית 
ופלאפל ים תיכוני

חומוס בר
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ניתן לשדרג\לשנות סוגי מגשים ע”פ רצון הלקוח | ניתן להוסיף סירת פירות העונה\גבינות מעוצבת 
ניתן להזמין מראש סירות סושי מעוצבים בתיאום מראש.

סידור שולחן ומגשי אירוח במבחר טעמים
מאמאמיה מזמינה אתכם להנות מחווית ארוח מושלמת עם מגוון מגשי ארוח

קוביות לזניה
עם  רויאל  רוטב  יד  בעבודת  פסטה  דפי  של  שכבות 

פטריות ומוצרלה.

מיני טורטיות
מגולגלות במגוון מילוים. )סלט ביצים, סביח ,טונה(

פריקסה
מיני לחמניה טוניסאית במילוי תפו”א, ביצה קשה, טונה, 

ועריסה ביתית.

פוקאצות לחמים ומטבלים
פלפלים, איולי  כמהין,  חמאת  עגבניות,  ממרח   פסטו, 

קרם חצילים, טחינה.

גלילות חציל
במילוי גבינה.

מיני קישים
במבחר טעמים.

סלט בורגול חמוציות.

סלט עלים בוינגרט תפוחים.

פלטת ירקות טרים.

סלט כרובית וברוקולי
מוגש בטחינה לימונית

ביסוני בטטה
במילוי גבינת עזים ורוזמרין.

כדורי טונה
כדורי סלט טונה על מצע איולי שום.

ברוסקטת
גבינת ברי בליווי קונפיטורה בייתית.

שטרודל גבינות
מוגש עם ביצה קשה ומלפפון חמוץ.

כדורי גבינה מצופים

כדורי גבינה במגוון טעמים מצופים.

סלט בורגול עם טחינה ירוקה.

פלטת ירקות אנטי פסטי מתובלים.

סלט שורשים
רצועות של גזר, קולורבי בטיבול חמצמץ עם איולי לימון.

אצבעות פילו
במילוי ירקות מוקפצים, קארי אדום ובוטנים.

פטריות ממולאות
עטופות בפירורי פאנקו.

סלט קטניות
גרגירי חומוס, עדשים חומות, עישבי תיבול טריים.

ברוסקטת סביצה
דג נא כבוש על מצה בגט קלוי עם איולי לימון ורימונים.

מינימום 50 סועדים

עלות
לסועד

₪ 100 - ₪ 120
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ים תיכוני
שווארמה טורקית ופלאפל ים תיכוני 

שווארמה עסיסית מוגשת לצד פיתות רכות 
טחינה, סלט ערקות קצוץ דק ופלאפל עשיר 

בעיישבי תיבול.

ארגנטינאי
נקניקיות צ׳וריסוס ארגנטינאיות

נקנקית צוריסוס איכותית מוגש לצד לחמניה 
טריה ועסיסית בלווי קטשופ,מיונז, חרדל דיזון, 

כרוב כבוש

מאסיה באהבה
נודלס בר אסייתי

עמדת נודלס בר אסיייתי מוקפץ עשיר בירקות 
אפשרות לבשרי\צמחוני

חומוס בר
חומוס בייתי וטעים בתוספת גרגירי חומוס, 

פול,טחינה, סלט ירקות קצוץ דק בלווי פיתות 
חמות וטריות

הכי ישראלי
מיקס שיפודים

מנגל של יום העצמאות מיקס מיני שיפודים 
שיפודי פרגית, קבב, פילה עוף, ירקות

אמריקאנו
בר המבורגר

המבורגרים איכותים צלוים על פלנצה לוהטת 
מלווים בפרוסות עגבניה, מלפפונים כבושים, עלי 
חסה פריכים בצל מטוגן, מיונז, קטשופ וברבקיו.

3
לבחירה
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קייטרינג בשרי

סטייק פרגית
כרעיים עוף במרינדה

צלי בקר ברוטב פטריות
מוקפץ עוף בניחוח אסייתי

שניצל- חזה עוף מצופה בפרורי לחם
חזה עוף על הגריל במרינדה

קבב- נטחן במקום
קורדון בלו- חזה עוף מגולגל במילוי בשר

קציצות בקר ברוטב עגבניות

קציצות עוף ברוטב לימון/ עגבניות
מפרום

מוסקה- חציל ממולא בשר בקר ברוטב עגבניות
טורטיה במילוי בשר/עוף מצופה בפירורי לחם 

ומטוגנת
עלי סיגר במילוי עוף וירקות

חריימה פילה אמנון- פיקנטי עם גרגירי חומוס
חריימה נסיכת הנילוס פיקנטי

קציצות דג
גולש הונגרי

סלטים- 6 סוגים לבחירה:

חומוס הבית
טחינה

חמוצי הבית
גזר בלימון
סלט סלק

חציל מטוגן- קוביות חציל בתיבול השף
זעלוקה- חצילים קלויים בתיבול מזרחי

חציל בטחינה
חציל במיונז

טבולה- סלט בורגול וירק
סלט עגבניות חריף עם שוף

כרוב אדום מוחמץ
כרוב אדום במיונז

כרוב לבן עם גזר מוחמץ
קולסלאו- כרוב לבן עם גזר במיונז

פלפלים חריפים- מטוגנים בתיבול שום ולימון
סלסה עגבניות

סלט חומוס גרגירים

סלט ירקות חתוך דק

תוספות חמות- 3 סוגים לבחירה:

אורז לבן
מג’דרה- אורז בשילוב עדשים ובצל מטוגן

מקלובה- אורז צהוב עם קוביות חציל, גזר ובטטה
אורז עם אטריות

תפוח אדמה אפוי בשמן זית ורוזמרין
תפוח אדמה אפוי במרינדה צהובה

קוסקוס עם מרק ירקות עשיר
זיתים מבושלים- ברוטב עגבניות בניחוח מרוקאי

שעועית ירוקה ברוטב עגבניות
שעועית ירוקה מוקפצת בשמן שומשום

ירקות מוקפצים- לקט ירקות מוקפצים בניחוח 
אסייתי

אפונה ברוטב עגבניות עם קוביות גזר
שעועית צהובה ברוטב עגבניות

תבשיל שעועית לבנה ברוטב עגבניות

עיקריות- 3 סוגים לבחירה:
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השאר פרטים ואנו ניצור איתך קשר בהקדם

מייל:שם משפחה:שם:

כמות סועדים:

www.facebook.com/<05DE><05D0><05DE><05D0><05DE><05D9><05D4>-<05DE><05E1><05E2><05D3><05EA>-<05D0><05D5><05DB><05DC>-<05D1><05D9><05D9><05EA><05D9>-127852411177706
https://www.facebook.com/127852411177706/
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