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תפריט הבית של בית הקיש

קישים משפחתיים  על בסיס גבינות
מתאים ל - 12 סועדים | קוטר 26 אינץ  | מחיר: 135 ₪

קיש בצל ופטריות - תערובת בצלים מקורמלים בשילוב פטריות 

קיש שרי ומוצרלה - עגבניות שרי טריות וגבינת מוצרלה בשילוב פסטו ובזיליקום

קיש כרישה  - כרישה מוקפצת בחמאה עם כרוב ונבטים סיניים, שום, טימין,מוצרלה, גרעיני חמנייה ושומשום

קיש בטטה -בטטות מקורמלות באפייה איטית בתוספת בצלי שאלוט ושום )מתקתק( 

קיש תרד וגבינות עזים - תרד וכרישה מוקפצים בשום בשילוב גבינת עזים

קיש גבינות - תערובת של גבינות עזים, בולגרית, צהובה, פרמז׳ן ושמנת

קיש ברוקולי - ברוקולי אפוי עם גבינת פטה, זיתים שחורים, שרי, ואגוזי מלך

קיש חצילים - חצילים חצי אפויים חצי מטוגנים בתוספת גבינה בולגרית

קיש אנטי פסטי - תערובת ירקות קלויים על בסיס גבינת פטה ורוטב רויאל

קיש פיצה - קיש בטעם פיצה  עם גבינות ורוטב עגבניות  כמו שלדים אוהבים

קיש קטוגני - ניתן לבחור כל קיש מהתפריט על בסיס גבינות שמנות וקמח שקדים )בתוספת 15 ₪(

מאפי פילו משפחתיים  על בסיס גבינות
מתאים ל - 8-10 סועדים | קוטר 26 אינץ  | מחיר: 135 ₪ מומלץ. )חובה חימום!(

מאפה כרוב וכרישה - מאפה אוסטרי ממולא כרוב, נבטים, כרישה, שום, שומשום, חמנייה ומוצרלה

מאפה פלפלים - מאפה פילו עשיר ממולא פלפלים מכל הצבעים, שום גבינה מלוחה, ושמן זית

מאפה תרד - מאפה פילו יווני, מוקפץ בתרד, פטריות, בצל ושום בתוספת גבינת פטה ואגוזי מלך

מאפה ברוקולי - ברוקולי מוקפץ עם גבינת פטה, אגוזים, זיתים שחורים, שרי וגבינות - להיט!
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כנאפה למשפוח׳ה - קוטר 26

 ₪ 139 כנאפה תרד פטריות ואגוזים  - על בסיס גבינות עזים ומוצרלה 

 ₪ 139 כנאפה כרוב כרישה וגרעיני חמניה  - על בסיס גבינות ריקוטה ומוצרלה 

₪ 139 כנאפה סובב גבינות 

מאפה בצק עלים

   ₪ 140 מאפה בורקיטוס משפחתי עשיר גבינות ל - 12 סועדים 

  ₪ 145 מקלות פרמז׳ן - בתערובת מיני גרעיני  וגבינת פרמז׳ן בליווי 2 מטבלים כ – 20 יח׳ 

  ₪ 140 מאפה סביח משפחתי בשילוב גבינות, חצילים, ביצה קשה ופטרוזיליה 

₪  140 מאפה פטריות משפחתי  - פטריות מוקפצות עם טריאקי, בצל,  שום, טימין, רויאל 

פינגר פוד

  ₪ 127 פטה טונה ואגוזים - מנה חגיגית עם שמנת חמוצה וטימין, לצד קרקרים  -12 10 - סועדים 

קרפצ’ו סלק ובולגרית - צלחת קרפצ’יו עם פרוסות סלק, גבינה בולגרית, מלא פיצוחים ונענע 

 ₪ 118 בתיבול עדין של רוטב בלסמי, סילאן ושמן זית 

  ₪ 150 לביבות אהבה - לביבות בטטה ותפוחי אדמה בתוספת מטבל יוגורט-שמיר 20 יח׳ 

 ₪ 150 לביבות זוקיני ופטה - לביבות  גבינת פטה רכות ועסיסיות בשילוב קרם פרש 20 יח׳ 

₪ 170 פחזניות מלוחות - פחזניות בטעמים מגוונים: טונה, אבוקדו, סלמון, סלט ביצים 24 יח׳ 

 ₪ 190 חצילים בפטה - חצילי זברה מגולגלים בתוספת פטה, פלפל אדום ורוקט  20 יח׳ 

  ₪ 215 מגש גבינות מפנק - מגש גבינות עשירות מפנק  ל - 10-12איש 
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 ₪ 165 מיני טורטיות - מגולגלות בנייר עיתון במגוון טעמים: טונה/אבוקדו/סביח/חביתת ירק 20 יח׳ 

טארטלטים אישיים - ביסונים קטנים ואלגנטים מבצק פריך בטעמים מתחלפים של סלמון/

 ₪ 215 אבוקדו/סלט ביצים/סלט טונה/אנשובי וגבינת שמנת. מגש 24 

   ₪ 215 כריכוני בריאות - בעבודה עצמית, במבחר טעמים בתוספת דגנים וירקות 20 

   ₪ 215 כריכוני בריאות שחורים - בעבודה עצמית, במבחר טעמים בתוספת דגנים וירקות 20 

  ₪ 215 מיני קוראסוני סלמון   - סלמון/גבינת שמנת ועגבניות מיובשות ובתספת ירקות  20 יח 

  ₪ 140 פרחי פילו - פרחים של פילו עשיר גבינות בתוספת שומשום ופרמז’ן  24 יח׳  

  ₪ 165 מיני קיש - מיני קישים על בסיס בצק פריך בקוקטייל טעמים 24 יח׳ במגש 

  ₪ 215 ג׳מבו פילו - מיני מאפה פילו ›גאמבו׳ בקוקטייל טעמים 24 יח’ 

 ₪ 75 לחם מחמצת+ 3 מטבלים 

  ₪ 11 סלטים אישיים - בכוסות אלגנטיות כולל מזלגונים אישיים 

לזניות משפחתיות 
מתאים ל - 12 סועדים  | מחיר: 135 ₪

לזניית גבינות קלאסית - לזניה עשירה גבינות עם רוטב עגבניות * מתאים לילדים

לזניית בטטה - לזניה עשירה בטעמים בתוספת בטטה, אגוזים, פלפל קלוי וגבינות

לזנית תרד-תרד מוקפץ עם בצלים ושום בתוספת אגוזי מלך, שרי וגבינות

לזניית חצילים - לזניית חצילים בשילוב שכבות גבינה,  פסטו, חצילים קלויים ורוטב עגבניות ממכר

לזניית רוקפור - לזניית גבינת רוקפור בשילוב שרי  ועלי פסטו

לזניית תאנים וריקוטה - בתוספת גבינות וצנוברים
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ללא גלוטן
 ₪ 55 מאפה לחם טחינה  - ללא גלוטן בתוספת אגוזים, שומשום, גרעיני חמניה 

₪125 מגש עלי גפן - ממולאים באורז סיני ולימונים בצד בתוספת מזלגונים וציזיקי 24 יח׳ 

  ₪ 125 פלטת ירקות העונה-מבחר ירקות גינה עם מטבל טחינה + מזלגונים אישיים 

  ₪ 145 אנטי פסטי - פלטת אנטי פסטי: קישואים, בצל, בטטות, גזרים, פלפלים בצבעים ועוד 

 ₪ 120 שעועית ירוקה מוקפצת - שעועית עדינה מוקפצת עם שומשום, שום ושמן שומשום 

  ₪ 150 ספרינג רול - דפי אורז  עטופים ירקות שורש, בוטנים, שומשום, שום וג׳ינג׳ר 20 יח׳ 

  ₪ 215 מגש גבינות מפנק - מגש גבינות עשירות מפנק  ל - 10-12 איש 

₪ 118 קרפצ’ו סלק ובולגרית - צלחת קרפצ’יו עם פרוסות סלק, גבינה בולגרית, מלא פיצוחים ונענע 

ניתן לבחור מהתפריט מבחר קישים וסלטים ולבקש ללא גלוטן | יש לציין לללא גלוטן |

הסלטים שלנו
מתאים ל  - 10-12 סועדים  | הסלטים מוגשים עם רוטב בצד | מחיר: 135 ₪

סלט הפתעה - סלט צבעוני משגע: פלפלים בכל הצבעים, גזר,שעועית ירוקה, שקדים קלויים, חמוציות, 

שומשום שחור ולבן בתיבול אסייאתי

סלט בורגול ועדשים שחורות -בשילוב עשבי תיבול, חמוציות, אגוזי לוז  מסוכרים ותיבול חמצמץ

סלט שוק - סלט בריאות של כרוב לבן וסגול, מלפפונים, עגבניות, שום, זיתים שחורים, גרעיני חמנייה, עדשים 

שחורים ושומשום בתיבול שמן זית ולימון

סלט ארטישוק - סלט ארטישוק רומאי, עגבניות שרי, אגוזי מלך, חסה, כרוב, עלי רוקולה, זיתים שחורים, 

פלפלים קלויים, גבינת פרמז׳ן בתיבול שמן זית ולימון - להיט!

סלט עגבניות - שרי בכל הצבעים, עלי בזיליקום, זיתים שחורים, בייבי מוצרלה,,  שום גרעיני חמנייה ברוטב 

פסטו בצד

סלט בטטות - סלט עשיר בעשבי תיבול, כרוב לבן חמוציות, שעועית שחורה, שומשום בתיבול מתקתק
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סלט קינואה - קינואה לבנה ואדומה עם שקדים קלויים, חמוציות, רצועות מלפפונים, עדשים שחורות,אגוזי מלך ועשבי 

תיבול ברוטב שמן זית ולימון וטחינה גולמית

סלט שורשים אסייאתי - ירקות שורש: כרוב לבן, כרוב אדום, קולורבי, גזר, נבטים סיניים, עשבי תיבול,  שום, ג׳ינג׳ר ובוטנים 

וברוטב אסייאתי

סלט כרובית מופרע - כרובית אפויה בתנור יחד עם שום בתוספת  חצילים, בצל סגול, בצל ירוק,פרג, שומשום, רוקט, פלפל 

ירוק חריף, כוסברה ותוספת טחינה + עגבניות מרוסקות בצד

סלט סביח ים תיכוני - עגבניות ומלפפונים, קצוצים דק, עשבי תיבול, גרגירי חומוס, מלפפונים חמוצים, זיתי קלמטה, רוקט, 

רבעי ביצים קשות, טבעות בצל סגול וחציל אפוי בתנור. מוגש בשני מטבלים: שמן זית ולימון ורוטב טחינה

סלט יווני - חסה ערבית, עגבניות קצוצות, מלפפונים, בצל סגול, זיתים שחורים,  גבינה בולגרית ברוטב שמן זית ולימון

סלט פסטה איטלקית - חגיגה של צבעים עם שרי אפוי, בצל ירוק, גבינה פטה, עלי רוקט, זיתים שחורים, גרעיני חמנייה,  שרי 

מיובש, ברוטב פסטו עדין

סלט יפני - אטריות שעועית, שעועית ירוקה,  מקלוני מלפפון וגזר, בצל ירוק, אצות יפניות,בוטנים קצוצים,  שומשום קלוי, 

שומשום שחור, בתיבול רוטב סויה, חומץ אורז וטריאקי

מנות שילדים אוהבים

 ₪ 140 מיני בורקיטוס - מאפה בורקיטוס מבצק עלים, בשילוב גבינות מגש 24 יח׳ 

 ₪ 85 כדורי שוקולד  - כדורי שוקולד מגולגלים בקוקוס 30 יח’ 

 ₪ 75 פסטה ברוטב עגבניות -  פסטה עם רוטב עגבניות שילדים אוהבים 

 ₪ 75 פסטה ברוטב שמנת -  פסטה עם רוטב שמנת שילדים אוהבים 

 ₪ 135 לזניית גבינות קלאסית - לזניה עשירה גבינות עם רוטב עגבניות * מתאים לילדים 

 ₪ 140 מיני פיצות ילדים- 24 יח׳ - מנת ילדים קלאסית  

 ₪ 145 מקלות פרמז׳ן - המקלות שהילדים הכי אוהבים )וגם המבוגרים( 24 כולל 2 מטבלים 20 יח׳ 

 

זמן קינוח

   ₪ 185 גבינה פירורים - עוגת גבינה ›קלאסית׳ ל - 12 סועדים 

  ₪ 185 שוקולד בלגית - עוגת שוקולד בלגי איכותית טהורה ל - 12 סועדים 

  ₪ 185 שוויצרית - עוגת טורט גבינה שוויצרים עם שכבות שוקולד בלגי  וגבינה 

 ₪ 185 קרם ופרש ופירות יער - מוס קרם פרש על בסיס בצק ברטון ופירות יער 
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 ₪ 185 עוגת לוטוס  - לאוהבי הלוטוס פירורי לוטוס בתחתית, מוס לוטוס באמצע וציפוי לןטוס מעל 

 ₪ 185 עוגת טרמיסו - בישקוטים טבולים ברוטב אמרטו, רום ואספרסו על בסיס קרם מסקרפונה 

 ₪ 170 טארט טאטן - טארט צרפתי מבצק פריך ותפוחים אפויים מקורמלים 

   ₪ 15 כוסות מוס אישיות+ כפית 

טארט בצק פריך  במבחר טעמים לבחירה: טארט פרג/שוקולד בלגי/מסקרפונה ושוקולד לבן/

  ₪ 95 תפוחים ושטרוייזל/טארט לימון ומרנג 

₪ 79 שטרוייזל תפוחים על בסיס עלי פילו 

₪ 245 מגש פירות - מגש פירות העונה מעוצב ומפנק ל - 15-12 איש 

₪ 300 מגש סושי פירות בובל׳ה – 50  יחידות 

₪ 139 כנאפה גבינות מתוק על בסיס ריקוטה, מוצרלה  ופיסטוקים משפחתי וללא צבעי מאכל 

₪ 119 מיני פחזניות מתוקות מסקפונה ותותים - 20 יח 

עוגיות

 ₪50 עוגיות קופסה 

 ₪ 65 עוגיות טראפלס תמרים, שוקולד מריר ופקאן )טבעוני( - 15 יח׳ 

בחושות או לא להיות

עוגות בחושות מדהימות בתבנית אינגליש קייק

 ₪ 50 פרג וקוקוס בשילוב אגוזים 

  ₪ 50 גזר עם תבלינים בשילוב פקאן 

 ₪ 50 עוגת שוקולד ברוטב שוקלד 

 ₪ 50 לימונצ’אלו 

₪ 50 תאנים וריקוטה בתוספת צנוברים 

 ₪ 55 עוגת שמרים בהתאם למבחר הקיים 

 

MARCEL.DAR@YAHOO.COM | WWW.BEITAKISH.CO.IL | 054-7515575

התפריט מבוסס על טהרת המטבח החלבי ניתן להזמין ממנו מוצרים ללא גלוטן ומוצרים טבעונים

בהכנה מיוחדת ועל פי המחירים הקיימים | המחירים כוללים מע״מ
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