
P A T I S S E R I E     B O U L A N G E R I E     C H O C O L A T E

ם י ע ו ר י א ם  י ר צ ו י



תמיד חלמתם על אירוע שבו הכל תפור בדיוק על פי מידותיכם? שהכיבוד 
בדיוק כפי שרציתם? שהאורחים שלכם מלקקים את האצבעות ומחמיאים לכם?

אנחנו בקונדיטוריה פאי נגשים לכם את החלום.

אנו מאמינים בהתאמה אישית לכל אחד ואחת: על פי אופי האירוע, הקהל, 
המיקום, התקציב - וכמובן הכל טרי, טעים, מדוייק, מגוון, נבחר בקפידה 

ובעבודת יד איכותית, השימוש בחומרי גלם ברמה הכי גבוהה ורמת הגימור 
והאסטטיקה לא פחות חשוב!

כל אלו יחד יוצרים חוויה מעוררת חושים, שונה וייחודית לצד יחס אישי וליווי 
האירוע מההתקשרות הראשונה ועד עזיבת אחרון האורחים.

נסיון של שנים בארועים מסוגים שונים: חתונות ושמחות, בר/בת מצווה 
בריתות, הרמות כוסית, השקות, ימי הולדת, כנסים ועוד ועוד - הביא אותנו 

למומחים בתחום.

אתם מוזמנים ליצור קשר ולהזמין את האירוע המושלם שלכם.

מלוחים

גלילת חציל  20 יח׳ במגש | 120 
₪ 

במילוי גבינת עיזים, עירית קצוצה, 
בולגרית ועשבי תיבול

 סביח  24 יח׳ במגש | 140 ₪
מיני פיתה קוקטייל בליווי טחינה, חומוס, חציל 

קלוי, ביצה קשה, כמון ומלפפון חמוץ

 פוקצ'ות  20 יח׳ במגש | 100 ₪
פסטו חציל ומוצרלה, פסטו בולגרית, גבינת עיזים, פיצה

 בוריקיטס סביח  20 יח׳ במגש | 120 ₪
במילוי חציל קלוי, ביצה קשה, עירית וכמון

 קרואסון מלוח  12 יח׳ במגש | 100 ₪
 גבינת שמנת, בזיליקום, עגבניה, מלפפון ועלי בייבי

*תוספת סלומון מעושן | 145 ₪ למגש

 מיקס מאפים  25 יח׳ במגש | 70 ₪
 בצק עלים יווני במילוי גבינה / בוריקיטס / קשקבל /

בויוס / תפו״א



 טורטיה סושי  30 יח׳ במגש | 130 ₪
במילוי גבינות / טונה / סביח, בתוספת עלים, כרוב מלפפון 

וירקות קלויים

 פחזניות ביס  24 יח׳ במגש | 120 ₪
במילוי טונה / גבינות, בתוספת פלפלים שרופים על האש 

ועלים צעירים

 פחזניות סלמון ושמנת  24 יח׳ במגש | 140 ₪
במילוי גבינת שמנת ופרוסת סלומון מעושן

 קישים  12 יח׳ במגש | 80 ₪
 על בסיס בצל גבינות, בתוספת חצילים /

סיצילאני / פטריות / ירקות / בטטה 

 פטיפורים מלוחים  40 יח׳ במגש | 160 ₪
טארטלט פריך עם גבינת פטה, גבינת שמנת וירקות קלויים

כדורי גבינת קשקבל וזיתים  24 יח׳ במגש | 70 ₪

 ברוסקטות  24 יח׳ במגש | 100 ₪
מיני בגט קלוי בשילוב ממרחים, גבינות וירקות קלויים

 פלטת ירקות  מתאים ל-10 סועדים | 80 ₪
 ירקות גינה פרוסים, עגבניות שרי, קולורבי, פלפלים

בצבעים, גזר, מלפפון, צנון ותירס גמדי



 קציצות קינואה  22 יח׳ במגש | 120 ₪ | טבעוני
קציצות קינואה אפויות בתנור בליווי טחינה גולמית

 מארז שקשוקה  12 יח׳ במגש | 140 ₪
בצנצנות אישיות, רוטב עגבניות, ביצה ובזיליקום

 עלי גפן  30 יח׳ במגש | 90 ₪ | טבעוני
במילוי אורז מתובל, פלחי לימון ועשבי תיבול

 סלומון טרי מעושן  מגש 400 גרם | 140 ₪
בתוספת עירית ועשבי תיבול

 גבינות בוטיק  10 סועדים | 180 ₪
בולגרית, צפתית, ברי, פטה, עיזים, צהובה, מוצרלה                  

גבינות בוטיק הולנדיות  10 סועדים | 220 ₪

 רבעי בגט  12 יח׳ במגש | 120 ₪
כפרי / לבן - בלקני / גבינות / חביתה

 לחמניות ביס  12 יח׳ במגש | 120 ₪
במילוי גבינות / טונה, בתוספת ירקות טריים וקלויים

 אנטיפסטי  12-15 סועדים | 120 ₪ | טבעוני
ירקות קלויים בתנור לצד רוזמרין טרי ועשבי תיבול



 פרנה  12 יח׳ במגש | 100 ₪ | טבעוני
במילוי רוטב איולי, בטטה אפויה, פלפל קלוי ועלים צעירים 

 פרנה טוניסאי  12 יח׳ במגש | 120 ₪
במילוי לימון כבוש, אריסה, ביצה קשה, טונה ועשבי תיבול

לחמי מחמצת זיתים / עגבניות / דגנים | 22 ₪ ליח׳

 עמדת מטבלים  | 25 ₪ למטבל
פסטו, טפנד זיתים, עגבניות מיובשות, זיתים



סלטים
 קערה בינונית )6-10 סועדים( | 110 ₪

 קערה גדולה )10-14 סועדים( | 130 ₪    
כוסיות אישי | 8 ₪ )מינימום 10 יח‘ לסוג( 

 סלט יווני
ירקות גינה קצוצים בתוספת בולגרית, זיתים 

שחורים וזעתר

 סלט שרי
בזיליקום שקדים קלויים עלי בייבי מלפפון 
ג‘וליינים ועגבניות שרי, ברוטב חרדל דבש

 סלט סלק
עדשים שחורות, סלק, צנונית, מלפפון, 

ג‘וליינים, נבטים ועלי בייבי, ברוטב חרדל דבש

 סלט אסיאתי
גזר, כרוב לבן, נבטים, שומשום לבן וקצח, ברוטב 

טריאקי ושמן שומשום

 סלט חצילים
חציל קלוי על האש עם טחינה גולמית, עירית ולימון 

 סלט פסטה
פסטה פנה מתובל, עלי בייבי, גבינת פטה וירקות גינה

 סלט בייבי
עלי בייבי צעירים ברוטב ויניגרט, מלפפון, 

עגבניות שרי, בצל סגול ואגוזי מלך 

 סלט כרוב
כרוב קצוץ ופירות יער, ברוטב סילאן, 

שמן זית ולימון

 סלט ישראלי
ירקות גינה קצוצים בתיבול לימון, שמן זית ונענע

 סלט קינואה
קינואה, חמוציות, עדשים שחורות, עלי בייבי צעירים, 

מלפפון ועגבניות שרי, ברוטב ויניגרט תפוזים

 סלט השף
ירקות גינה, עלי בייבי, בזיליקום וירקות 

קלויים, ברוטב טריאקי

 סלט טונה
לקט ירקות גינה טריים בשילוב עליי בייבי 

שרי טונה וביצה קשה



פסטות

 פנה פומודורו | 15 ₪ לסועד
רוטב עגבניות פיקנטי, חצילים על האש, 

עגבניות שרי וגבינה בולגרית

 רביולי בטטה / גבינות  | 18 ₪ לסועד
ברוטב רוזה / שמנת פטריות / קרם בטטה / רוטב עגבניות

 לזניה גבינות וחצילים  מתאים ל- 10-12 סועדים | 180 ₪פנה שמנת ופטריות  | 15 ₪ לסועד
רוטב שמנת, בזיליקום, עגבניות, גבינות וחציל קלוי על האש

פנה שמנת פסטו  | 15 ₪ לסועד

מחיר הפסטה  מותאם  על פי גודל  10 סועדים



מתוקים

 גביעי מוזלי  20 יח׳ במגש | 140 ₪
יוגורט עיזים, פירות וגרנולה ביתית בתוספת סילאן

 פחזניות  24 יח׳ במגש | 100 ₪
במילוי קרם פטיסייר, בזיגוג שוקולד בלגי / אבקת סוכר 

 טראפלס  30 יח׳ במגש | 120 ₪
פרלין שוקולד בלגי

 פטיפורים  40 יח׳ | 200 ₪
שוקולד, פירות, אגוזים, תפוחים וקרם פטיסייר                              

 כדורי שוקולד  30 יח׳ במגש | 120 ₪
כדורי שוקולד בציפוי קוקוס / סוכריות

 עוגות שמרים ובחושות  20 יח׳ במגש | 80 ₪
שוקולד / אגוזים / פרג / פירות יער

 פירות העונה  מתאים ל-15 סועדים | 190 ₪
לקט פירות העונה חתוכים

 מקרונים  36 יח׳ במגש | 150 ₪
פטל / אייריש / שוקולד / פיסטוק / וניל                                           

 מתוקים מעורב  40 יח׳ במגש | 200 ₪
טראפלס, פחזניות, פטיפורים, מקרונים, כדורי שוקולד



 גביעי מוס  20 יח׳ במגש | 140 ₪
תות, וניל, שוקולד ופירות יער בזיגוג פירות טריים                      

 מיני בפלובות  15 יח׳ במגש | 90 ₪
פטיסייר לימון ופירות יער

 קרואסונים  15 יח׳ במגש | 70 ₪
חמאה / שוקולד / וניל / קינמון / גבינית                                 

 עוגיות  4 סוגים במגש | 120 ₪
חמאה / גרנולה / ביסקוטי / שוקו פיצוץ



תוספות

 שתיה קרה  בקבוק 1.5 ליטר | 12 ₪
מים / סודה / תפוזים / לימונדה / מוגז

כלים חד פעמיים  | 3 ₪ לסועד

 כלים חד פעמיים יוקרתיים  | 7 ₪ לסועד*
כל המוצרים מסודרים על מגשי זהב / חד פעמי איכותי

ניתן לשדרג את כל הכלים לכלים מהודרים מנירוסטה   *
ופורצלן - כולל עריכה, תפעול ופינוי

הובלה - בחיפה והקריות | 70 ₪ / מחוץ לחיפה | 150 ₪  *

המחירים אינם כוללים עריכה, פינוי, הגשה, שולחנות,   *
כסאות ומפות | כל המחירים כוללים מע״מ

ניתן להזמין מגשי אירוח טבעוני  *

*התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח





| erez.pai@gmail.comכשר |

 ארז 052-2831982 מיכל 052-5726262רח׳ ליבריה 2, חיפה | 04-8257790 |

קייטרינג חלבי לאירועים בהתאמה אישית   

www.pieventsonline.co.il


