
 
 

בעלת ניסיון עשיר ומוניטין מכובד המספקת מענה מדויק וסגנון צעיר  מקצועי ודינאמי קייטרינגה הינה לה פמילי

 .ועכשווי לעולם האירועים המשתנה והמתפתח

  

ומאז צמחה החברה ותפסה מקום מכובד בצמרת החברות המובילות  2002לה פמיליה החלה את דרכה באביב 

חברות ההפקה ולחוג לקוחות פרטיים שהפך עם , שירות לחברות המובילות במשק בעולם האירועים ומעניקה

 .גדלנו ולקחנו חלק מרכזי ומרכזי יותר באלפי אירועים, בשנים האחרונות התפתחנו .הזמן לחלק מהמשפחה

 

 

 , כחלק מהרצון שלנו להעניק לך את השירות הטוב ביותר

אשר פיתחנו בקפידה על מנת לאפשר ללקוחותינו ליהנות  תפריט מגשי האירוח החדשאנו שמחים להגיש את 

.  גם באירועים אשר אינם מצריכים שירות מלא של צוות הקייטרינג, מהמוצרים האיכותיים והטעימים שלנו

 SMSכמו לשלוח . פשוט

 

 תוכלו להתרשם מהמוצרים בליווי תמונות של כל מגש ומגש  שלנובאתר 

  . ור אירוח מושלםולקבל רעיונות לשילובי מגשים עב

 לטעום מהאירועים שלקחנו בהם חלק  כמו כן תוכלו

 !ומאפשר לך ליצור איתנו את האירוע הבא

www.lafamilia.co.il 

  

 

 ,שמח לעמוד לרשותך לכל שאלה ובכל עתנ

 צוות לה פמיליה

450-2425222 

events@lafamilia.co.il 

  

http://www.lafamilia.co.il/


 

 

 

  

  מאפים עם כל טובמאפים עם כל טוב
 

 אמריקן בייגלס

 :גבינות וירקות טריים, בליווי ממרחיםמוגש חצוי  בייגל אמריקאי

 מלפפון חמוץ ועלי חסה , ולסלט ביצים עם עשבי תיב

 סלמון נורבגי מעושן ועלי רוקט, יז'קרים צ

 מלפפון וגבינה סקנדינבית , פרוסות עגבניה, טפנד זיתים

 יחידות במגש  55

 ₪  40: עלות

 

  בטינות'כריכוני גמיני 

 :טעמים 4לבחירה . חום ופיצוחים, לבן -בטינות'כריכוני גמיני 

 עלי רוקטסלמון נורבגי עם גבינת שמנת ו

 טפנד זיתיםבצל סגול ו, עגבנייה, גבינת עמק עם מלפפון חמוץ

 מלפפון חמוץ וחסה, סלט טונה ביתי עם עגבנייה

 סלט ביצים עם מלפפון חמוץ וחסה

 בטטה אנטיפסטי עם גבינת פטה ופסטו

 טפנד זיתים וחסה, פון ירוקפמל, בינה בולגריתג, אנטיפסטי פלפלים

 מיני כריכונים במגש  50

 ח"ש 44: לותע

 

 עם כל טוב קרואסונים

 :ניחוח צרפתי מלאים בכל טובחמאה ב קרואסוניםמיני 

 גבינת מוצרלה ועלי בזיליקום, קפריזה איטלקי עגבנייה

 עגבנייה וחסה, גבינת עמק עם מלפפון חמוץ

 חציל קלוי וטחינה ירוקה, ביצה קשה -סביח

 גבינת שמנת ובצל ירוק, מעושן נורבגי סלמון 

 במגש  קרואסונים 55

 ח"ש 554: עלות

 

 

 

 

 



 

 

 

 קרוסטיני במבחר טעמים

 גבינת שמנת ובצל ירוק, מעושן נורבגי סלמון 

 וקוביות חציל מטוגן  קממבר, פסטו

 קוביות פלפל אדום וגאודה, זיתיםטפנד 

 עגבניית שרי ועלה בזיליקום, מוצרלה, טפנד זיתים

 יחידות מעורב 20מגש הכולל 

 ₪  524: עלות מגש

 

  טארטלטים מלוחיםייבי ב

 אוורירי בעיטור עירית סלמון  קרם

 קרם אבוקדו וקולי פלפלים 

  מיקרו סלקקרם גבינות ועשבי תיבול בעיטור 

 יחידות מעורב 04מגש הכולל 

 ₪  584: עלות מגש

 

 'מיני קלאב סנדוייץ

 מיני כריכון שלוש קומות במבחר מילויים מוגש בשיפודון

 טפנד זיתיםגבינת שמנת ו, אנטיפסטי

 וירקות טריים סלט ביצים

 בייתי סלט טונה

 יחידות מעורב 24מגש הכולל 

 ₪  524: עלות מגש

 

 סושי טורטייה

 :טעמים 3מתוך  לבחירה. טורטייה מקסיקנית מגולגלת במבחר תוספות וממרחים

 בצל ירוק ולבבות חסה , אנטיפסטי וגבינת עיזים

 חסה   בותבפלפל אדום ול, ממרח גוואקמולי

 גבינת שמנת וסלומון

 בייתי סלט טונה

 יחידות  24מגש הכולל 

 ₪  524: עלות מגש

 

 

 

 



 

 

 

 קוקטייל מיני בורקסים

  מיני בורקסים איכותיים טריים

 תפוח אדמה ותרד, גבינות משק: במבחר טעמים

 יחידות במגש 04

 ₪  44 :עלות למגש

 

 ן מצופים בגרעינים'מקלות פרמז

  יחידות  25הכולל  מארז

 ₪ 84: מארזלות ע

 

 חמיםל

 , אגוזים וצימוקים, לחמי מחמצת ושיאור בטעמי פשתן

 עגבניות מיובשות , בורדולייז

 זרעים וגרעינים , פרוסות קסטן דגנים

 באגט פלוט קצח ושומשום

 חום ופיצוחים -בטינות'מיני ג

 בליווי צנצנת חמאה צהובה 

 יחידות מעורב  54הכוללת  ההסלסיל

 ₪   525:עלות מגש

 

  חום ופיצוחים, לבן -בטינות'גמיני 

 מוגש בליווי צנצנת חמאה צהובה 

 בטינות'מיני ג 52מארז הכולל 

 ח"ש 44: עלות

  

  

  

  



 

 

 

  לצד המאפיםלצד המאפים
 

 צנצנת כל טוב

 טפנד זיתי קלמטה

 פסטו

 טפנד עגבניות מיובשות בשמש –' טומאצו

 ריבה עונתית

 טחינה שאמית

 חמוצי הבית 

 קלמטהזיתי / זיתים שמנים/ מוןזית סורי דפוק בלי: זיתים לבחירה

 קישואים בטעם כבד, חצילים, טונה, ביצים:  סלטים ביתיים

 שמיר-שום, יז'קרים צ, לבנה עיזים –רכות גבינות 

 גרם 554הצנצנת נפח 

 ₪  20 -עלות צנצנת

 

  צאן ובקר –גבינות משק 

 ריקוטה, עשבי תיבול, יז'קרים צ, לבנה עיזים –רכות 

   בולגרית ,גאודה, פטה, להמוצר –קשות פרוסות 

 רוקפור, קממבר –קשות גושים 

 (אנשים 55-מותאם עבור) 

 ₪  525:עלות מגש

 

 בלקסאגר

 בליווי קערית גבינת שמנת  פרוסות סלמון שוודי כבוש בעיצוב מסוגנן

 יחידות  22מגש הכולל 

 ח"ש 85: עלות מגש

 

 פלטת דגים מלוחים

 ועוד מטיאס, פלמידה, מקרל, הלקרד, הרינג -דגים מלוחים ממבחר סוגים

 גרם  844מגש הכולל 

 ₪  584: עלות מגש



 

 

 

  מיוחדיםמיוחדים
 

 כוסיות מלוחות

 : טעמים 4לבחירתכם . סינייגרבליווי מקלות , כוסיות קטנות ומעוצבות במילוי פינוקים

 מצע קוביות עגבנייה/על מצע יוגורט עיזים, חציל בלאדי שרוף עם טחינה 

  ת וגבינת שמנ סלט גוואקמולי  

 פטה סלמון מעושן בליווי נגיעות שמנת חמוצה ועירית 

 ריחןבעיטור עיזים קרם גבינות , פלפלים קלויים 

  (טעם אחיד) יחידות 24מגש הכולל 

 ח"ש 244: עלות מגש

 

  ס'בלינצ

 בייתי במילויי גבינות מלוחות ופיטריות  ס'בלינצ

 יחידות  52מגש הכולל 

 ₪  524: עלות מגש

 

 מיני קיש

 .מילויים בהתאם לעונת השנהו גבינות משק, שי פריך וטרי במבחר תבליניםקיש אי

 אנטיפסטי פלפלים וזוקיני, בטטה ושום, פטריות יער, בצלים וכרישה :טעמים לדוגמא 

 (חימום קל במקום מומלץ)

 יחידות מעורב 52מגש הכולל 

 ₪  25: עלות מגש

 

 רושטי שוויצרי

 מוגש בליווי קערית גבינת שמנת ועירית  לביבות תפוח אדמה שוויצריות

 יחידות  25מגש הכולל 

 ₪  525: עלות מגש

 

 שיפודי סלמון בציפוי שומשום שחור ולבן

 בליווי קערית מטבל צילי מתוק

 יחידות  04מגש הכולל 

 ח"ש 204: עלות מגש

 



 

 

 

  ירקותירקות
 

 ירקות קלויים-אנטיפסטי

 קות קלויים בשמן זית ועשבי תיבול מבחר יר

 קלויים במיציהם הטבעיים ומלח אטלנטי פלפלים

 רוזמרין ומלח גם ,קלוי בשמן זית חציל 

  בסוכר חום ושום  בטטה מזוגגת

 מקורמלים בדבש ויין  ראשי שום שלמים 

  ם וטימין לימוני זוקיני ירוק אפוי עם שו

 פלפל גרוס ומלח גס , גזר קלוי בסילאן 

 איש 24-מגש עבור אירוח של כ

 ₪  555: עלות מגש

 

 ירקות טריים

 ירקות טריים חתוכים ומוגשים בעיצוב מסוגנן

 בליווי מטבל יוגורט מתקתק

 איש  24מגש המותאם עבור 

 505: עלות מגש

 

 שיפודי ירקות

 :סוגים 3לבחירה מתוך , ירקות טריים על שיפוד עץ

 בייבי מוצרלה ועלי ריחן ברוטב בלסמי מצומצם, עגבניות שרי -שיפודי קפרזה

 ירקות טריים וקוביות גבינת גאודה בליווי מטבל מתקתקשיפודי 

 בצל אדום ופלפל, עגבניות שרי, זוקיני, חציל בלאדי -שיפודי אנטיפסטי

 יחידות  25מגש הכולל 

 ₪  525     : עלות מגש

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 סלטים 

 :להלן מבחר הסלטים .והרוטב בצד, מוגש בקערית גדולה, סלט עשיר

 ן וקרוטונים ברוטב קיסר קלאסי'פרמז, מבחר עלי חסה -סלט קיסר 

 קוביות עגבנייה וצנוברים, סלט טאבולה לבנוני עם בורגול 

 גבינת רוקפור ואגוזי מלך, מבחר חסות -סלט המלך 

 קוביות פטה ועשבי תיבול, אנטיפסטי פלפלים וחצילים, פוזילי -סלט פסטה קר 

  מיונז ומלפפון חמוץ , קר תפוחי אדמהסלט 

 י ברוטב ויניגרט אסייתי סלט שורשים יפנ 

 קוביות זוקיני ובטטה, סלט קינואה 

 זיתי קלמטה בשמן זית ולימון, גבינה בולגרית, קוביות ירק -סלט יווני 

 פלפלים ועשבי תיבול, עם חמוציות סלט גריסי פנינה 

  סיני ברוטב סויה עם שומשום קלויסלט כרוב 

 סלט פירות כמו בקיבוץ 

 ₪  554: (  איש 52-ם לכמתאי)בינונית  קערת סלט עלות

 ₪  554 -(איש 25 -כעבור )קערת סלט גדולה 

 

 

 

 

  

  

  

  
  



 

 

 

  מתוקיםמתוקים
 

Sweet cups 

 ... חגיגה לחיך -קרמים בטעמים  וטופינג משתנה

 (: בכל מגשטעמים  2)טעמים לבחירה . מוגש בכוסיות אישיות

  פירות יער ונענע, קרם וניל

 פולי קקאו ופרוסות שקד קלוי, קרם אספרסו

 קרם וניל ואבקת קקאו בלגי, בישקוטי -ירמיסוט

 ושטר וייזלעוגת גבינה 

 קראמבל תפוחים

 אנקי בראוניז וקוקוס קלוי'קרם שוקולד צ

 קרם ריבת חלב קרוקנט לוז ושוקולד לבן

 שערות חלבה ובוטן קלוי, קרם שוקולד

 יחידות 24מגש הכולל 

 ₪  504: עלות מגש

 

 ונגיעות וניל עם מחית פסיפלורה העונהסלט פירות 

 יחידות 24מגש הכולל 

 ₪  504עלות המגש 

 

 מוזלימיני 

 אישית של יוגורט עיזים מנת בריאות

 (בצד)גרנולה ו פירות העונה טריים חתוכים לקוביות

 יחידות  55מגש הכולל 

 ₪  584: עלות מגש

 

Patisserie 

 עם ניחוח מטמטם וטעם שנמס בפה, ישר מהתנור, מאפים טרייםמיני 

 שנק קינמון, דניש גבינה, מאפה שקדים, חמאה, שוקולד סוןקרוא

 (מעורב)יחידות   05מגש הכולל 

 ח"ש 45: עלות מגש

 

 

 



 

 

 

 עוגות בחושות ושמרים

 מבחר עוגות משתנה ישר מהתנור 

 איש 21-מתאים עבור כ, עוגות פרוסות 2במגש 

 ₪  55 :עלות מגש

 

 עוגיות ביס 

 ליד הקפה מכמה סוגיםלנשנוש , נימוחות, עוגיות ביס יבשות 

 (סוגים 0 -מעורב) 24מארז הכולל 

 ₪  04: מארזעלות 

 

 פירות העונה

 פירות העונה טריים ומוכנים לאכילה בעיצוב ססגוני

 איש  52מגש מותאם עבור 

 ₪  45: עלות מגש

 

Cake pops 

 !לה פמיליה ממשיכה להביא לכם את הטרדנדים החמים ביותר מהעולם

 : טבולים בשוקולד ותוספות עוגת וניל על מקלכדורי עוגת שוקולד ו

 ...ועוד זיגוג שוקולד, מקורמליםשבבי אגוזים , סוכריות צבעוניות

 (ניתן להזמין בצבעי לוגו החברה)

 (מעורב)יחידות  54מגש הכולל 

 ₪ 054: עלות מגש

 

  טארטלטים מתוקים במבחר מילויים

 (: טעם אחד בכל מגש)טעמים לבחירה 

 שברי אגוזים שוקולד מריר ו

 פירות יער ושוקולד לבן

 קרם וניל ושברי פירות יער

 קרם מנגו ואגוזי לוז מסוכרים

 יחידות  52מגש הכולל 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 חיתוכיות במבחר טעמים

 מבושלים ביין לבן אגסים/פאי תפוחים

 אגוזי לוז בקרמל, בוטנים, פאי אגוזי מלך

 (מאותו הסוג)יחידות  05מגש הכולל 

 ₪ 88: עלות מגש

 

 בראוניז

 חיתוכית שוקולד לבחירה עם או בלי אגוזי לוז

 יחידות  28מגש הכולל 

 ₪ 24: עלות מגש

 

  מיני פחזניות במילוי קרם שוקולד לבן ושוקולד נוטלה

 יחידות    20מגש הכולל 

 ח"ש 554: עלות מגש

 

 כדורי שוקולד בטופינג קוקוס וסוכריות צבעוניות

 יחידות  04מגש הכולל 

 ח"ש 524: עלות מגש

 

 ...קפה ועוד, שוקולד, עוגיות מרנג במילוי קרמים שונים פטל -מקרונים

  מקרונים 04מגש הכולל 

 ₪  584: עלות מגש

 

 טראפלס שוקולד בלגי משובח

 יחידות  04מגש הכולל 

 ח"ש 554: עלות מגש

 

 מתוק ס'בלינצ

 בייתי במילויי גבינות מתוקות  ס'בלינצ

 יחידות  52מגש הכולל 

 ₪  524: מגש עלות

 

 

 



 

 

 

  וספותוספותתת
 

 שתייה

 לבקבוק₪  21 -(ליטר 2.1) אשכולית אדומה, תפוזים, לימון -מיץ טבעי

 לבקבוק₪  22 -(ליטר 2.1) בקבוק שתייה מוגזת מבית קוקה קולה

 לבקבוק₪  10 -( ל"מ 010) יקב תבור -לבן/יין אדום

 לבקבוק₪  10 -( ל"מ 010) -אקווה/שמפנייה

שקיות  21, שקיות סוכר חום 21, שקיות סוכר לבן 21, מארז קפה מגורען, חורמארז קפה ש -ערכת קפה

  –וכוסות חד פעמיות איכותיות בוחשני עץ , 3%קרטון חלב , סוכרזית

 ₪  545: עלות -איש 24-הערכה מותאמת ל

 

 (חד פעמי) כלי אוכל

לאדם₪  2 -(ומפיתכפית , סכין, מזלג, צלחת) ערכת כלים חד פעמיים  

 לאדם₪  2 -ים חד פעמיים במבוקשדרוג כל

  ₪ 25 -(יחידות 10) כוסות שתייה קלה

 ₪ 25-(יחידות 10) כוסות שתייה חמה 

   ₪ 25-(יחידות 10) שמפניה קריסטליות/כוסות יין

 

 

 :הערות         

 מ"המחירים אינם כוללים מע 

  נותאיכותיים בליווי מפיות קוקטייל לבקריסטליים המוצרים יוגשו במגשי פלסטיק . 

  יימסר בעת קבלת הצעת מחיר מסודרת המרכזת  –משלוח יתומחר בהתאם למחירון המשלוחים

 . ההזמנהכל את 

  (מ"ומע צוות, לא כולל משלוח)₪  3100 -שבת /שישי. ביום חול₪  2100 -הזמנהמינימום 

 


