י

בס"ד
הצעה/הזמנה
שם המזמין__________________:
___________________________
טל________________________ :
פקס_______________________ :
מספר אורחים מינימום לחיוב_____ :
תאריך__________:
שעה______________:
אולם___________:

ירושלים____/____/____:
8סה"כ דפים ___כולל זה.

מחירון
ארוחות לקבוצות מעל  20סועדים.
שריון הזמנה טנטטיבית תקף לשבעה ימים מיום ההזמנה.
ערב מ15.00 -
צהרים עד 15.00
תפריט
אטלס

₪ 135

₪ 150

פסי

₪ 155

₪170

מסורתי

₪ 180

₪ 195

מעודן

₪ 200

₪ 215

אנין

₪ 235

₪ 265

מבוגרים ___________________
ילדים ___________________
___________________
___________________
___________________
סה"כ
שרות ___________________
___________________
סה"כ
מקדמה ב__________________-
יתרה ב__________________-

**המחירים כוללים מע"מ ולא כוללים  12%שרות.
 ניתן לעדכן מס' סופי של אנשים עד  48שעות לפני האירוע ,במידה ולא ישונה מס' האנשים ,החיוב יהיה בהתאםלמס' המינימום המצויין במסמך זה.
  ₪ 2000דמי קדימה ישולמו בשיק עם הזמנת האירוע ,היתרה תשולם במועד ההזמנה בשיק לתאריךהאירוע.
 הודעה על ביטול ההזמנה יש למסור לדארנא דארכום בע"מ מראש ובכתב ,באמצעות הפקס או המייל. במקרה שהמזמין יודיע על ביטול הזמנה זו יחויב המזמין בתשלום המקדמה בלבד. אני מאשר את התפריט לעיל ,ואני מתחייב לשלם ע"פ כמות מינימום של סועדים שהוזמנה .במידהויגיעו יותר סועדים התשלום יהיה על פי כמות הסועדים בפועל.
 מחיר הטעימות ) 50%ממחיר המנה שנבחרה  Xמספר הטועמים(יוחזר ללקוח במידה והאירוע מתקיים.ט.ל.ח
________________________
שם המזמין  +חתימה

_________________
מסעדת דארנא
בברכה

תפריט דארנא אטלס
כל הפריטים הרשומים מטה מוגשים במרכז השולחן.

מנות ראשונות
מגוון תשעה סוגי סלטים מרוקנים מעודנים
גזר מרוקני בכמון  ,מטבוחה ,סלק אדום
 ,פלפלים אדומים קלויים ,זיתים שחורים עם תפוזים ,חציל על האש
תפוחי אדמה עם בצל ופטרוזיליה  ,פלפלים חריפים קלויים ,טחינה ירוקה.

בליווי לחם מרוקני תוצרת בית
סיגרים מרוקניים במילוי בשר

מנות עיקריות
טאג'ין פרגית מזוגגת עם שקדים וצימוקים .
טאג'ין קציצות טלה נוסח אסאווירה עם כרפס וארטישוק.
קוסקוס שבעת המינים-
קוסקוס עם שבעה סוגי ירקות :דלעת ,פלפל אדום ,בצל ,גזר ,סלרי ,לפת  ,כרוב וגרגירי חומוס.

קינוח
מעדן הטובקל
פסטייה מתוקה עם חלב צמחי ,מי פריחת הדרים
בעיטור שקדים טחונים אפויים וקינמון.

תה ירוק מסורתי עם נענע

משקאות
התפריט כולל משקאות קלים ללא הגבלה ,בקבוק יין הבית מחושב לפי  ₪ 80לבקבוק .

תפריט דארנא פסי
כל הפריטים הרשומים מטה מוגשים במרכז השולחן.

מנות ראשונות
מגוון תשעה סוגי סלטים מרוקנים מעודנים
גזר מרוקני בכמון  ,מטבוחה ,סלק אדום
 ,פלפלים אדומים קלויים ,זיתים שחורים עם תפוזים ,חציל על האש
תפוחי אדמה עם בצל ופטרוזיליה  ,פלפלים חריפים קלויים ,טחינה ירוקה.

בליווי לחם מרוקני תוצרת בית
סיגרים מרוקניים במילוי בשר
פסטייה פסייה
-פרוסת פסטייה )שמינית ( עשויה עלי פילו ממולא בנתחי פרגיות ,שקדים קלויים וקינמון ,מעוטר באבקת סוכר.

מנות עיקריות
טאג'ין פרגית מזוגגת עם שקדים וצימוקים .
טאג'ין קציצות טלה נוסח אסאווירה עם כרפס וארטישוק.
קוסקוס שבעת המינים-קוסקוס עם שבעה סוגי ירקות :דלעת ,פלפל אדום ,בצל ,גזר ,סלרי ,לפת וכרוב.

קינוח
מעדן הטובקל
פסטייה מתוקה עם חלב צמחי ,מי פריחת הדרים
בעיטור שקדים טחונים אפויים וקינמון.

תה ירוק מסורתי עם נענע

משקאות
התפריט כולל משקאות קלים ללא הגבלה ,בקבוק יין הבית מחושב לפי  ₪ 80לבקבוק .

תפריט דארנא מסורתי
כל הפריטים הרשומים מטה מוגשים במרכז השולחן.

מנות ראשונות
מגוון תשעה סוגי סלטים מרוקנים מעודנים
גזר מרוקני בכמון  ,מטבוחה ,סלק אדום
 ,פלפלים אדומים קלויים ,זיתים שחורים עם תפוזים ,חציל על האש
תפוחי אדמה עם בצל ופטרוזיליה  ,פלפלים חריפים קלויים ,טחינה ירוקה.

בליווי לחם מרוקני תוצרת בית
פסטייה פסייה
-פרוסת פסטייה )שמינית ( עשויה עלי פילו ממולא בנתחי פרגיות ,שקדים קלויים וקינמון ,מעוטר באבקת סוכר.

מנות עיקריות
טאג'ין פרגית -עם זיתים ולימונים כבושים\ מזוגגת עם שקדים וצימוקים .
טאג'ין קציצות טלה נוסח אסאווירה עם כרפס וארטישוק.
טאג'ין כתף בקר -תבשיל כתף בקר בליווי גרגירי חומוס ופלפלים חריפים.
קוסקוס שבעת המינים-קוסקוס עם שבעה סוגי ירקות :דלעת ,פלפל אדום ,בצל ,גזר ,סלרי ,לפת וכרוב.

קינוח
מעדן הטובקל
פסטייה מתוקה עם חלב צמחי ,מי פריחת הדרים
בעיטור שקדים טחונים אפויים וקינמון.

תה ירוק מסורתי עם נענע.

משקאות
התפריט כולל משקאות קלים ללא הגבלה ,בקבוק יין הבית מחושב לפי  ₪ 80לבקבוק .

תפריט דארנא מעודן
כל הפריטים הרשומים מטה מוגשים במרכז השולחן.

מנות ראשונות
מגוון תשעה סוגי סלטים מרוקנים מעודנים
גזר מרוקני בכמון  ,מטבוחה ,סלק אדום
 ,פלפלים אדומים קלויים ,זיתים שחורים עם תפוזים ,חציל על האש
תפוחי אדמה עם בצל ופטרוזיליה  ,פלפלים חריפים קלויים ,טחינה ירוקה.

בליווי לחם מרוקני תוצרת בית
פסטייה פסייה
-פרוסת פסטייה )שמינית ( עשויה עלי פילו ממולא בנתחי פרגיות ,שקדים קלויים וקינמון ,מעוטר באבקת סוכר.

מנות עיקריות
קוסקוס שבעת המינים-קוסקוס עם שבעה סוגי ירקות :דלעת ,פלפל אדום ,בצל ,גזר ,סלרי ,לפת וכרוב.

משאוי
כתף טלה על עצם בליווי תפוחי אדמה ושקדים .

טאג'ין ארטישוק ממולא
לבבות ארטישוק ממולאים בשר עגל ברוטב כרפס ולימון.
או

טאג'ין פרגית
פרגית עם זיתים ולימונים כבושים\ מזוגגת עם שקדים וצימוקים .

קינוח
מעדן הטובקל
פסטייה מתוקה עם חלב צמחי ,מי פריחת הדרים
בעיטור שקדים טחונים אפויים וקינמון.

תה ירוק מסורתי עם נענע.

משקאות
התפריט כולל משקאות קלים ללא הגבלה ,בקבוק יין הבית מחושב לפי  ₪ 80לבקבוק .

תפריט דארנא אנין
כל הפריטים הרשומים מטה מוגשים במרכז השולחן.

מנות ראשונות
מגוון תשעה סוגי סלטים מרוקנים מעודנים
גזר מרוקני בכמון  ,מטבוחה ,סלק אדום
 ,פלפלים אדומים קלויים ,זיתים שחורים עם תפוזים ,חציל על האש
תפוחי אדמה עם בצל ופטרוזיליה  ,פלפלים חריפים קלויים ,טחינה ירוקה.

בליווי לחם מרוקני תוצרת בית
חטיפי בריואט פסטלים וסיגרים במלית ירקות ,בשר או דגים

פסטייה פסייה
-פרוסת פסטייה )שמינית ( עשויה עלי פילו ממולא בנתחי פרגיות ,שקדים קלויים וקינמון ,מעוטר באבקת סוכר.

מנות עיקריות
קוסקוס שבעת המינים-קוסקוס עם שבעה סוגי ירקות:דלעת ,פלפל אדום ,בצל ,גזר ,סלרי ,לפת וכרוב.
משאוי -כתף טלה על עצם מונח על מגש אורז ופירות יבשים .

טאג'ין כתף בקר -תבשיל לחי עגל בליווי גרגירי חומוס ופלפלים חריפים.
טאג'ין ארטישוק ממולא -לבבות ארטישוק ממולאים בשר עגל ברוטב כרפס ולימון.
או
טאג'ין פרגית  -פרגית עם זיתים ולימונים כבושים\ מזוגגת עם שקדים וצימוקים .
.

קינוחים
כל מבחר הקינוחים של דארנא
פיתויים מתוקים שאי אפשר לסרב להם.
מעדן הטובקל,חגיגת עוגיות מרוקניות,פירות טריים חתוכים.
תה ירוק מסורתי עם נענע.

משקאות
התפריט כולל משקאות קלים ללא הגבלה ,בקבוק יין מחושב לפי  80ש" לבקבוק.

