
   


 זכרון יעקב  ▪ראש פינה 

 

 הצעת מחיר לאירוע במסעדת דוריס קצבים:

 

  :תאריך מבוקש                סועדים: 'מס                 שם הלקוח:

 מה חוגגים:           :שעת אירוע

 בוחרים את הבקר האיכותי ביותר שגדל למרגלות הגולן. ב"דוריס קצבים"

 מסעדת "דוריס קצבים" משלבת בתוכה אטליז איכותי, בר ומסעדה.  

 

 : מנות ראשונות

 ג'בטה איטלקית. –לחם הבית 

 חציל קלוי על טחינה וסלסת עגבניות בשום.

 ראש כרובית מטוגן ואפוי על טחינת עשבי תיבול.

 גרם(. 400פלטת נקניקיות ארטיזניות ביצור ביתי בתוספת כרוב כבוש )כ

  סועדים. 4לכל 

 

 :לסועד עיקרית לבחירה

/ סטייק  גרם 200 טלהאו  בקרהמבורגר  / גרם 200 סטייק סינטה/גרם  200אנטריקוט סטייק 

אפוי  סלמוןגרם/ פילה  300גרם/ סטייק ניויורק  300סטייק טיבון / גרם 200שיפודי פילה פרגית/ 

 .בתנור

 רביולי הבית ברוטב פסטו/אלפרדו -או מנה צמחונית

 וסלט רענן אפויים, ירקות קלויים על הגריל  צ'יפס/תפוחי אדמה למרכז השולחן יוגשו

 ללא הגבלה.

  .סטייק ניויורק וסטייק טיבון עלולים להשתנות, תלוי ביישון הבשר 

 עיקרית לבחירה לילדים : 

 שניצל עוף 

 שיפודי פרגית

 המבורגר  

 .מנת ילדים כוללת צ'יפס וירקות טריים חתוכים 

  לילד ₪  10ספת בתו –גר'  100גר' או שיפודי פילה  100סטייק ילד אנטריקוט 

 :שתייה

 .מיצים טבעיים )תפוזים, לימונדה( ללא הגבלה 



 .יין הבית ללא הגבלה, בירה טובורג וקרלסברג ללא הגבלה 

  לסועד.₪  10מוגזים תוספת של משקאות 

 

 :קינוחים

 .שתייה חמה לכל סועד 

 סועדים 3לבחירה מתפריט המסעדה לכל  קינוח. 

 

  250₪סה"כ לסועד 

 ₪  160סה"כ לילד 

 כוללים שירות. תשלום במקום, מזומן או אשראי. צ'ק יתקבל רק בתוספת  אינם המחירים

 ביטחון של כרטיס אשראי, ובתנאי שזהו צ'ק מזומן.

 .כל מנה או אלכוהול נוספים אשר אינם כלולים בתפריט יחויבו בנפרד 

  ממחיר האירוע 10%דמי ביטול אירוע. 

  סועדים. 120 –מינימום סועדים לסגירת המסעדה 

 

 תשלום מקדמה לאירוע לאחר סגירה:מדרג 

  מערך  10%בעת חתימת ההסכם ועל מנת לשריין את התאריך יש לתת מקדמה בשווי

 האירוע.

  30  מערך האירוע. 20%יום לפני תאריך האירוע יש לשלם מקדמה בשווי 

  מערך  20%שבוע לפני תאריך האירוע יש לתת מספר סועדים סופי ולשלם מקדמה בשווי

 האירוע. 

 ידה ודוריס קצבים לא תוכל לקיים את האירוע שנסגר מכל סיבה שהיא, יוחזר סכום במ

 ימי עסקים לבעלי האירוע. 5המקדמות ששולמו בתוך 

  יום מיום הוצאתה. 30הצעה זו בתוקף 

 

 חתימה::                                    ת"ז                         מאשר האירוע:

 

 ון:כרטיס אשראי לביטח

 

 הערות מיוחדות:

 

 04-6101313–לפרטים נוספים 

 


