תפריט אוכל מוכן במיגו מרקט

לפרטים
ולהזמנות
09-7482032

בתאבון!
מיגו

מיוחדים
קרפלך בשר
קרפלך תפוא
פסטה עגבניות
פסטה פסטו
רביולי פסטו
נודלס ירקות
בולונייז
פאד תאי
ירקות לקוסקוס
קינואה
קוסקוס
קיגל אטריות
קיגל תפו"א

הממולאים שלנו
מפרום -קציצת בשר עטופה בתפו"א
מוסקה -קציצת בשר מגולגלת בחציל
ארטישוק ממולא בשר בקר
כרוב ממולא אורז ובשר
פלפל ממולא צמחוני

דגים
פילה סלמון בחרדל ודבש
דג סול בטאמפורה
קציצות דגים מרוקאיות חריף
מושט אפוי בסגנון איטלקי
דג נסיכה בעגבניות וכוסברה חריף
פילה מושט אוריינטלי

מאפים
חלות מאפיית ויז'ניץ
חלה קטנה ויז'ניץ
חליות מיגו
פוקאצ'ה ירקות
חלה מתוקה

התעשיה  15רעננה  09-7482032חפשו אותנו ב

תפריטי קייטרינג
לכל סוגי
האירועים

סלטים
טאבולה
גזר דק חריף
תירס
וולדורף
סלק אדום
פלפלים אדומים
כרוב לבן שמיר
חציל יווני
חציל טבעי
חציל מרוקאי
חציל תאילנדי
חציל מחנה יהודה
חציל ספרדי
חציל במיונז
חציל בטחינה
כרוב גזר בתחמיץ
גזר מבושל
מטבוחה
עדשים שחורים ובטטה
סלט כרוב קולסלאו
סלט כרוב אסיאתי
מדליוני חציל בתחמיץ
תפו"א במיונז

סלטים ארוזים
צ'ימיצ'ורי
חזרת
שום קלוי
טחינה ירוקה
טחינה לבנה
חומוס גדול
חציל בטעם כבד
לימון כבוש
טונה אמריקאית
סחוג אדום
סחוג ירוק
סלט ביצים
דגים
מתיאס עם בצל
פלמידה כבוש בשמן
הרינג כבוש עם בצל
איקרא לבנה
איקרא אדומה

הבשרים שלנו
קדירת בשר אדום
חזה בקר
צלי בקר יין אדום
פרגית מקורמלת עם בצל
אסאדו
מוקפץ עוף עם ירקות
עוף בטריאקי
מוקפץ בקר עם ירקות
פרגית ממולאת באורז מתובל
עוף צלוי בקרמל תמרים
עוף צלוי ברוטב צ'ילי מתוק
עוף צלוי בתיבול קלאסי
סטייק פרגית
מיני שיפודי פרגית
חזה עוף על הגריל
קבבוני עגל על הגריל
כנפיים מוקפצות ברוטב צ'ילי מתוק
שווארמה חזה עוף
כבד מוקפץ ברוטב טריאקי
כבד מוקפץ מזרחי
שניצל מיגו
שניצלונים אמיתיים

מטוגנים
סיגרים בשר פיקנטי
פסטלים במילוי תפו"א
אמפנדס פטריות מיני
כדורי פירה מצופים
קובה במילוי בשר
לביבות תפו"א אפויים
סמבוסק חומוס
אגרול סיני
אמפנדס בשר
קיש בטטה אישי
כרובית  /ברוקלי
צ'יפס בטטה

תוספות
שעועית מוקפצת
ירקות בתנור
אנטי פסטי
ירקות מוקפצים
תפו"א עגול בעשבי תיבול
תפו"א סירות ברוזמרין וטימין
תפו"א פרוס בעשבי תיבול
תפו"א בטטה בשעשבי תיבול
פירה תפו"א
הום פרייז -תפו" בצ'ילי מתוק
פוטטו צ'יפס
אורז לבן
אורז כתום
אורז ירוק
אורז אדום
אורז מג'דרה
אורז צימוקים שקדים
אורז אטריות
אורז אפונה וגזר
אורז ויאטנמי
אורז חציל וחומוס

