
 
 

 

 בטוסקנה הישראלית אשר במושב עמיקם שבהרי המנשה

 מתוך ,מתנהל קייטרינג אסאדו באבוקדו, משפחתנו בסמוך לשדות המרעה של 

 .ומשובח רך, אהבה גדולה ודרך חיים לבשר איכותי

 

 .של בר בשר רך ומשובח מתובל בניחוח עסיסי של טעמים תחוויה ייחודי

 .ים תהליך יישון מקצועיהבשרים האיכותיים נבחרים בקפידה ועובר

 

 אומן נפח י"אשר ניבנה ע מרהיב אסאדו תפאורה מדהימה בדמות מתקן, במהלך האירוע 

 .מיוחדות נירוסטה חרבות עם

 

על גחלי הדרים לוחשות במשך כשלוש עד ארבע , הבשר עובר תהליך צלייה איטי ומבוקר

 .המעניק לבשר עסיסיות וארומה ייחודית, שעות

 

 .גיגה דרום אמריקאית מרשימה המשדרגת כל אירוע והופכת אותו למושלםחאנו מספקים 

 

 ישירות מקצוע, בשר איכותי: באבוקדו דוגלים מאמינים ומקפידים על  בקייטרינג אסאדו

 .עזרה בתכנון ובניית האירוע גמישות ויכולת

 

 ם לצרכיו של הלקוחמיבאופן אישי ומותא כל אירוע והתפריט נבנים

 

 ת לקוחות מרוצים ואירועים מוצלחיםמאחורינו מאו

 

 ...בברכת ניפגש על הגריל

 

 גיא שלמוני

 צוות אסאדו באבוקדוו

 

 

 



 
 

 

 (סוגים 01לבחירה ) פניםהלקבלת מסתובבים מתאבנים 

 

 בשריה

 ישנים על בורגול וטחינה קבבוני טלה. 

 עסיסי טלהבבשר  תמר ירדני ממולא. 

 וקילי מת'שיפודי סטה עוף ברוטב חמאת בוטנים וצ. 

 סינטה כבושה על קרוסטיני וטפנד זיתים. 

 טלה הרים מקורמל עם ריבת עגבניות. 

 ביצה וזיתים כמו שצריך להיות, אמפנדס ממולא בשר. 

 

 הדגה

 דג ים כמו שעושים בפרוה 'סביצ.  

 לימון אפוי נורווגי עם קרםסלמון  ונישיפוד. 

 סלמון מעושן על ברוסקטה ואיולי עגבניות. 

 (לאורח₪  8תוספת . )יווי רוטב סויה וואסבימבחר סוגי סושי בל 

 

 הצמחוני

 אמפנדס במילוי תרד. 

 קוביות פורטובלו ודלורית שזופים. 

 שיפודוני ירקות צלויים על גחלים ברוטב טריאקי. 

 פטריות מוקפצות ברוטב אסייתי. 

 סביח קטן שחי מחוץ לפיתה. 

 

 

 

 

 (בליווי קריספ)המרקים 



 
 

 

 סמרק בטטה עם נגיעות של חלב קוקו. 

 מרק קרם אפונה. 

 ו צונן'מרק גספאצ. 

 מרק עדשים כפרי. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 למנה העיקרית

 

 (סוגים 5לבחירה ) בשרים על הגריל

 

  שחור גרוס ים ופלפליום מתובל במלח  10 במשך אנטריקוט מיושןפרוסות. 

  שחור גרוס ים ופלפלמתובלות במלח ( אסאדו ) צלעות  עגל. 

 עסיסיותמתובלת ו עגל תנקניקיו –וריסוס 'צ. 

  נקניקיות בקר פיקנטיות בסגנון מזרחי –מרגז. 

  ילי מתוק'צבפרגיות. 

 קבב טלה. 

  על האש"עופות שטוחים." 

  (אפשר גם בפסטו)פרוסות לימון וטימין , מרינדת שמן זיתב בספילה 

  (לאורח₪  5תוספת של )פילה סלמון נורווגי צלוי בעשבי תיבול וקונפי שום 

 

 

 
 
 
 

 בתוספת תשלום
 

 מוגש במידת עשייה מדיום עם מלח גס ופלפל שחור במסתובב בין  –ה בקר פיל
 מ לאורח"מע+ ₪  11. ה 'האורחים על פלנצ

 

  מ לאורח"מע+ ₪  01  טלהצלעות 
 

  מ לאורח"מע+ ₪  7. בשמן זית מקומי דבש ויין אדום   –מולארד 
 
 

 .מ את כל הבשרים "מע+ ₪  01ניתן להוסיף ב 
 



 
 

 

 

 

 

 (סוגים 4לבחירה ) סלטיםהבר 

 

 ואגוזים ברוטב ויניגרייט פרי העונה, גרינס –בייבי , עלי רוקט, עלי חסה טריים 

 .הבית

  ושמן סחוט טרי במשרה לימון קלוי עירית וצנובר , עלי בזיליקוםעגבניות שרי עם

 .זית

  בויניגרייט , שומשום קלוי, אפונת גינה עדינה ,מקלוני גזר ,לבן וסגולכרוב רצועות

 .יאתיאס

  אפונת גינה עדינה וטבעות  ,סיניים נבטים, פרוסות פטריות טריות, וצנון גזררצועות

 .ברוטב אסיאתי, בצל ירוק

 לימון סחוט טרי ושמן זית, עשבי גינה קצוצים, בורגול, טבולה ערבי אסלי. 

 שום וצנובר קלוי במשרה לימון סחוט , בצל סגול, טבעות פלפל חריף, עגבניות שרי

 . ושמן זית

 עשבי תיבול וטבעות בצל , לימון קצוץ, בצל סגול, רצועות סלק, בורגול, טבולה סלק

 .ירוק

 קישואים צרובים וקוביות פלפל עם , חומוסים, עדשים שחורות -סלט רכבות הודי

 .נענע וכמון, המון כוסברה

 פרסות סלרי עטופים בבלסמי מצומצם, מקלוני סלק וקולורבי. 

 רוטב שום ושמיר וכמובן חמוציות, ון וצנוניתפרוסות מלפפ –" אשכנזי"ה. 

 

 

 

 לצד הסלטים מוגשים מגוון לחמים כפריים



 
 

 

 לכל אירוע תוספותבר ה

 במרינדת שום ושמן זית רצועות פלפלים אדומים צלויים. 

 עם סוכר חום וחומץ בלסמי מקורמלים רבעי בצל אדום ראשי שום שלמים. 

 חצאי זוקיני קלויים בגריל פחמיםו על הגריל וצלויות עגבניות ממולאות בפסטו. 

 עלי פטרוזיליה ושמן זית, מוגש עם טחינה ירוקה, חציל קלוי בגריל פחמים. 

 

 (סוגים 1לבחירה ) בר תוספות לבחירתכם

 

  זעירים אפויים בשמן זית ורוזמרין דמהאתפוחי. 

 טימיןשמן זית , צלויים בשום בצל סגול ושומר, סירות תפוחי אדמה ובטטה. 

 ברוטב שום לימון אגדי טרייהת ירוקה שעועי . 

 שיני שום וענפי טימין, ירקות שורש צלויים בשמן זית. 

 עם שקדים ושבבי בצל מרוקאי אוריגינלוסקוס ק. 

 של בורגול ועדשים שחורות עם בצל מושחם האדר'מג. 

  בסמטי עם עשבי גינה טריים וקצוציםאורז. 

  ם ברוטב יין אדום מתקתקבליווי טנזייה של שקדים וצימוקי בסמטיאורז. 

 פאייה ספרדית של אורז נימוח וירקות גינה. 



 
 

 

 על השולחן

 סחוטה טבעית לימונדה. 

 מים מינרליים או מיץ תפוזים סחוט טבעי. 

 

 בוטיק היין

 יין הבית אדום . 

 יין הבית לבן. 

 

 ועוגת שוקולד   ,בננות מקורמלות ,ים'ספינג ,כולל מבחר של מוסים בר הקינוחים

 .ובן וופל בלגי ועוד קינוחים מפתיעיםוכמ חמה

 

 


