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 מהדרין כשר ל ג 

 

            
 

 אבי ראובני, עליו מנצח השף והבעלים תפריט הקייטרינג של מיגו מרקט
 אי ואלמנטים אסיאתיים מודרנייםמשלב נגיעות מהמטבח הדרום אמריק

 ותבשילים בייתים מרקים מיוחדים ,ים איכותייםמבחר סלט
 

 חומרי גלם ללא חומרי טעם מלאכותייםושימוש בטעם ואיכות  ,טריות ,ניקיון
 הם הקו המוביל שלנו 

 

 קייטרינג תפריטהצעת         

 לחמניות קלועות אישיות          

 חליות אישיות -בהזמנה לשבת          

 לבחירה 6 סלטים         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

גרגירים לבנוני מתובל בשמן זיתחומוס   

וחמוציות כרוב אסיאתי בתיבול סויה שחורה שמן שומשום  

סלט טאבולה לבנוני/  מיקס זיתים וחמוצים/ כרוב בשמיר / כרוב וגזר בתחמיץ   

פלפלים אדומים קלויים בתחמיץ /גזר מרוקאי  /סלט גזר פקנטי לימוני   

פטריות מקסיקני/  חציל טבעי שרוף על אש/ חציל יווני   

פלפלים חריפים מטוגנים/  חמוצי הבית/ חציל מרוקאי   

חציל ספרדי פיקנטי/ חציל שוק בעגבניות /  ילי'חציל תאילנדי מתוק בוטנים וצ  

ירקות טריים חתוכים/  עגבניות שרי כוסברה ושמן זית/  מטבוחה פיקנטי  

חציל במיונז/ חציל בטחינה / מלפפונים בשמיר   
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 פילה מושט ברוטב לבחירה

ברוטב מרוקאי חריף/ בטאמפורה / בעגבניות ועשבי תיבול   

 פילה סלמון בחרדל ודבש

ברוטב אוריינטלי פיקנטי/ בחרדל ודבש   

 פילה סול בטאמפורה

 גלילות טורטייה בשר

 גלילות טורטייה צמחונית



 

 (2) הלבחיר מנה עיקרית          
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 (3) לבחירה תוספות

 

 (3)לבחירה תוספות  
  
 
   

                             
 (3) לבחירה תוספות

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 עוף צלוי ב- 7 תבלינים
בתיבול קלאסי/ ילי מתוק 'בצ  

 שווארמה חזה עוף

רצועות עוף מוקפצות עם בצלים בתיבול שווארמה -  

 חזה עוף על הגריל

 אסקלופי חזה עוף צלויים על הגריל

 שניצל מיגו עם שומשום
 שניצל מחזה עוף אמיתי בציפוי פירורי לחם

 עוף מוקפץ עם ירקות
ילי מתוק וטריאקי'נתחי פילה עוף מוקפצים בצ  

 קבבוני עגל על הגריל

 קבב עגל וטלה צלוי על הגריל

 ה"אסאדו של מיגו"
ון ותבלינים מובחרים'עטוף במרינדת חרדל דיז  

 סטייק פרגית על האש

 אסקלופי פרגית צלויים על הגריל

 בריסקט
 חזה בקר צלוי ברוטב פטריות

 צלי בקר
 צלי כתף בקר פרוס ברוטב יין אדום מפולפל

 קדירת בקר
 תנחי בקר בתבשיל ירקות שורש ויין אדום

 

 

 

 

 אורז אמרטו 

צימוקים ושבבי בצל קריספי, שקדים קלויים  

 אורז לבן

פרסי לבן מאודהאורז   

 מיקס ירקות
 מבחר ירקות צבעוניים אפויים

 תפו"א עגול אפוי בעשבי תיבול
בניחוח רוזמרין ומלח יםא "בייבי תפו  

 

 

 תפו"א סירות בעשבי תיבול
א אדמה בתיבול עשבים ירוקים"תפו  

 דואט תפו"א בטטה אפויים
א ובטטה מתוקה אפויים בתנור"רבעי תפו  

 שעועית מוקפצת עם שומשום
 שעועית ירוקה מוקפצת בשום ושמן שומשום

 סלט ירוקים צעירים
יפס'נבטים ובטטה צ, גרעינים, עטוף ברוטב ויניגרט  

 

 

₪ 94 -עלות מנה  
מנות להזמנה 03מינימום   


