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תפריט האירועים של שי-לי

לקוחות אהובים שלנו ,אנו מעריכים את סבלנותכם לתפריט החדש והמושקע שלנו – והנה הוא פה!
 לאחר שינויי תפריט מלאים של העסק ,כולל תפריט בית הקפה שלנו ,ובניית תפריט טבעוני
מגוון ומושקע (אפילו קיבלנו תו  )vegan friendlyאנו משיקים את תפריט האירועים הרשמי
שלנו.
 התפריט מתאים להרמות כוסית ,לאירועי חברה ,אירועים פרטיים ,ישיבות ,מפגשים ואפילו
סתם אירוח של חברים בבית בשביל להרשים!
 אנו מתמחים באירועי-בוטיק ופינגר פוד.
 בנוסף לאוכל ,אנו מציעים עמדות שתיה קרה וחמה בהתאם לצרכים שלכם ,הגשה מלאה
בכלים מיוחדים לאירועי בוטיק ואירועים מושקעים ,ואף שירותי עריכה ומילצור.
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 בית הקפה שלנו ממוקם ברח' הפועלים  ,23עמק שרה באר שבע.
 אנו מציעים בקונדיטורית בית הקפה מגוון רחב של עוגות יום הולדת ,מוסים ,טארטים
מעוצבים ,עוגות בחושות ,עוגיות ,ממתקים קינוחים ועוד.
 בימי שישי מתקיימת מכירה מיוחדת בבית הקפה של מגוון לחמים כמו מחמצות ,חלות ,בריוש
וכו' ,ומגוון גדול של קראנץ' שמרים בטעמים.
 מומלץ לתקשר איתנו בוואטסאפ במספר העדכני שלנו – 052-800-5660
 כל המחירים בתפריט אינם כוללים מע"מ
 מינימום הזמנה מהתפריט הינו  .₪ 500יש לסגור אירועים לפחות  3ימי עבודה מראש עבור
אירועים עד  50איש ,ושבוע עד עשרה ימים עבור אירועים גדולים יותר.

בכל שאלה ,בקשה ועוד ...נשמח לדבר ולייעץ לכם
בברכה מי-טל חי  ,שף -קונדיטורית וצוות שי-לי קייק
( 052-800-5660אפשר גם בוואטסאפ)
WWW.SHAYLEECAFE.CO.IL
Meitalhay56@gmail.com
הפועלים  23עמק שרה ,באר שבע
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נשנושים ונהנים – פינגר פוד מלוח


גלילות חצילים -במילוי ממרח פסטו ,גבינת פטה עיזים ופטרוזיליה קצוצה –  20יחידות – ₪ 100



שקיות פילו -במילוי קוביות בטטה וכרישה/פטריות עם רויאל גבינות– מגש ( 20יח') ₪ 140-



מיני קיש – במילוי פטריות/בטטה/אנטיפסטי – מגש ( 20יח') ₪ 140 -



מאפי בריוש מלוחים  -במילוי גבינות ופסטו  /במילוי גבינות ופלפלים  -מגש ( 20יח') ₪ 140 -



מאפי פיצה מיני בריוש – מגש ( 20יח') ₪ 130 -



קרואסון מיני מלוח  -במילוי ותיבול מגש ( 20יח') ₪ 140 -



מיני חצ'פורי ( -מומלץ!) במילוי מיקס גבינות – מגש ( 20יח') ₪ 150 -



פוקאצ'ינות אנטיספטי – מגש ( 10יחי') – ₪ 100

מלוחים גדולים


קיש בקוטר  20במילוי בטטות וכרישה /פטריות ובצל /אנטיפסטי  /פלפלים קלויים וגבינת עזים – ₪ 80



פוקאצ'ות גדולות עם אנטיפסטי ושמן זית מתובל –  5יחידות – ₪ 60

משהו לנגוס בו..
כריכונים
הכריכונים שלנו אישיים ועשויים מבצק בריוש חמאתי עשיר ואיכותי שמוכן במקום .הכריכונים מוצעים
במילויים שונים עם ממרחים שנעשים בהמון אהבה במטבח שלנו ,מחומרי הגלם הטובים ביותר.
זהירות זה ממכר..
ניתן להזמין כריך בריוש סלק
מגוון המילויים:
 כריכי בריוש אבוקדו – במילוי ממרח אבוקדו מתובל ,ביצה קשה ותערובת עלים
 כריך בריוש פלפלים – גבינת שמנת פלפלים ,תערובת עלים ,ופלפלים קלויים
 כריך בריוש פסטו – ממרח פסטו בזיליקום ,גבינת פטה ,פרוסות מלפפון ותערובת עלים
 כריכי בריוש סלק  -כריכי בריוש מבצק חמאתי ומיץ סלק טבעי (לחמנייה ורודה) במילוי לביבות קישואים,
גבינת פטה מפוררת וממרח פסטו בזיליקום
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כריכוני בריוש רגילים –  ₪ 100למגש ( 10כריכונים)  /כריכוני בריוש סלק –  ₪ 110למגש

קרואסונים במילויים
הקרואסונים שלנו הוכתרו לקרואסונים הטובים בדרום במספר מגזיני אוכל ,והינם מיוצרים במקום בעבודת יד.
 קרואסון בלקני – במילוי אנטיפסטי וגבינה בלקנית –  ₪ 110למגש ( 10קרואסונים במגש)
 קרואסון סלמון מיני -במילוי ממרח זיתים ,גבינת שמנת ,עלים וסלמון מעושן  ₪ 120 -למגש ( 10קרואסונים
במגש)

שאר ירקות
סלטים
הסלטים שלנו מוגשים בקערות הגשה (מנה  2 >=1קערות סלט גדולות) כל הירקות בכשרות מהודרת של לקט
ישראל ובאיכות הטובה ביותר עבורכם.
 סלט עלי חסה  -חסה עם עלי בייבי ,בטטה מטוגנת ופקאן מסוכר ברוטב ויניגרט הדרים – ₪ 125
 סלט יווני  -עגבניות שרי ,בזיליקום ,מלפפון ,צנוניות ,פטריות ,גבינת פטה – ₪ 125
 סלט קינואה  -קינואה ,קוביות בטטה צלויות ,חמוציות ,נענע ושקדים גרוסים – ₪ 125
 סלט פסטה  -פסטה ,עגבניות שרי ,בזיליקום וגבינה בולגרית – ₪ 130
 סלט בריאות  -בורגול ,פלפלים קלויים עשבי תיבול נבטים ואגוזי פקאן – ₪ 125

מגשי ירקות
 מגש ירקות חתוכים – מגוון של מלפפון ,גזר ,עגבניות שרי ,פטריות ,קולרבי ,צנוניות וכו' ,מוגש עם  2צנצנות
רטבים (שמן-זית לימון ,וויניגרט) – ₪ 120
 מגש אנטי-פסטי – מגש עם מגוון ירקות צלויים ואפויים ,בטטה ,קישוא ,חצילים ,עגבניות וכו' –₪ 130

פסטות
כל הפסטות שלנו מיוצרות בעבודת יד איכותית ,וניתנות לקניה בחבילות בבית הקפה שלנו בשביל שתוכלו לקחת
הביתה ,להכין ולהרשים את החברים 
המחירים הינם עבור מגש גדול המספיק לכ 10-איש בממוצע.
סוגי הפסטות שלנו :רדיאטורי ,ניוקי ,פטוצ'יני ,פוזילי ,רביולי גבינות ורביולי בטטה
רטבים לבחירה :נפוליטנה  /רוזה  /שמנת  /שמנת פטריות  /שמנת ערמונים  /שמנת פסטו.
עלות כל מגש – ₪ 180
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המתוקים שלנו  -החלבי
קינוחי כוסות –  ₪ 120למגש של  10יחידות (חלבי)
 טירמיסו –
 תחתית בישקוטי עטוף ברוטב אספרסו איטלקי מעליו מוס זביונה מרסלה ומסקרפונה ,קציפת שוקולד ועיטורי
קקאו
 תותית
בצק סברינה במילוי תות שדה וסלסה פירות אדומים מקושטת במקלות מרנג אדומים שבורים גס ועלי נענע
 זברה
עוגת בננה עם קרם פרלינה מוקצף ,גנאש שוקולד לבן ואגוזי לוז( .ניתן להחליף את עוגת הבסיס לסופלה שוקולד
ללא גלוטן וללא לקטוז).
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 אלפחורס
בצק אלפחורס בתוספת קומפוט אננס ,מוס ריבת חלב וקצפת קוקוס מקושט בקוקוס טחון
 פיסטאש
מוס פיסטוק עם שברי בראוניז וקומפוט תותים ואוכמניות מקושט בעוגיית מקרון  /דף שוקולד
 אספרסו נוגט
מוס פטיסייר קפה ונוגט עם שברי טראפלס וקוקוס קלוי
 מוס מנגו וקציפת קפה
מוס מנגו עשיר על תחתית בישקוטי עם קציפת קפה בעיטור פולי קקאו
 כוסות מוזלי – קציפת יוגורט עזים בטעמים לבחירה  :מנגו  /פירות יער
תחתית קומפוט לפי הטעם הנבחר וגרנולה בעבודת יד ללא תוספת סוכר( .ניתן להזמין מוזלי מיני במחיר של ₪ 6
ליחידה)

טארטלטים –  ₪ 100למגש של  10יחידות
 טארטלט פירות יער  -פירות העונה שכבת מרמלדת תות וקרם פטיסייר וניל
**פירות הם חומר גלם עונתי ,לכן טארטלט פירות העונה יכול להכיל רק את פירות העונה באותה תקופה**
 ניו יורק סנדוויץ' ביסקוויט פריך עשיר עם מלית מרמלדת פירות ומוס לוטוס עשיר
 טארטלט שוקולד תחתית בצק פריך מתוק ומעליו שכבת פירורי ופל קרמל עם מחית נוגט ומעליה שכבת
שוקולד מבריקה
 טארטלט פיצוחים – בצק שקדים פריך עם שכבת אגוזים מקורמלים וקרם טופי מפנק
 לימונצ'לו – פאי לימונענע ושוקולד לבן בצק פריך עם קרם עשיר וקישוט קציפת מרנג מעל
 טארטלט אגסים  -ביין אדום ,קינמון במילוי שקדים עשיר
 עינוגי תפוח – פריך שקדים מתובל ,קוביות תפוחים מוקפצים בחמאה ,וניל וקראמבל פריך
 טארטלט אלפחורס – תחתית פריך במילוי קרם גבינה עם ריבת חלב ,שברי אלפחורס וקישוט מיני אלפחורס –

מגשים מתוקים – פטיפורים חלביים
 מגש מאפי בוקר – מיני קרואסון  ,שוקולד ,מניפות וניל ופיסטוק 20 -יח' ב₪ 200 -
 מיני פחזניות – במילוי שנטילי וניל מייפל  /קרם קפה  50יח' – ₪ 150
 פיננסייר פירות יער – עוגיות פיננסייר עם פירות יער קציפת מסקרפונה עם תותים וקרמל ₪ 70
 פיננסייר נוגט עם שברי שוקולד צ'יפס – עם קציפת קוקוס עשירה ₪ 70
 פיננסייר הדרים עם קציפת מסקרפונה וקליפות הדרים מסוכרות – ₪ 70
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 קסטה של שוקולד  -במלית קרם קפה וקראנץ' שוקולד ₪ 77



פרלין שוקולד על תחתית נוגטין שקדים בטעמים – ₪ 60
 שוקולד לבן ופיסטוק שוקולד לבן ואגוזי לוז -שוקולד בלגי ופולי קקאו



מקרונים – עוגיות מקרון ( ₪6מינימום  10יח' מטעם אחד)
במילוי מוס בטעמים הבאים :שוקולד קפה ,קרמל ,קסיס ,פיסטוק ,אננס ,שוקולד קפה



ריבועי בראוניז שוקולד בננה פקאן – בציפוי שוקולד ועיטורי קציפת מייפל  20יח' ₪ 110 -



אצבעות בלונדיז – שוקולד קרמל עם קפה בקציפת וניל –  20 ₪ 100יח'



מוס חלבה  -על תחתית פריך שוקולד וקראנץ' שוקולד – ₪ 80



מגנום קסיס -בציפוי שוקולד וברס – ₪ 80



מגש עוגיות בוטיק – ( ₪ 160ניתן להכין מגש פרווה)
ביסקוטי שוקולד תפוז
עוגיות תמרים
מדלן קפה
סופלה שוקולד
שקדים ללא סוכר /בלונדיז



מגש עוגות בחושות ( ₪ 140ניתן להכין מגש פרווה)
עוגת שוקולד קוקוס קפה
טופי קרמל
גזר אגוזים
שוקולד ללא סוכר
תפוח כוסמין
בננה פקאן טבעוני

המתוקים שלנו – פרווה
קינוחי כוסות פרווה –  ₪ 110למגש של  10יחידות (פרווה)


תותית
בצק סברינה במילוי תות שדה וסלסה פירות אדומים מקושטת במקלות מרנג אדומים שבורים גס ועלי נענע



זברה
עוגת בננה עם קרם פרלינה מוקצף ,גנאש שוקולד לבן ואגוזי לוז.
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אלפחורס
בצק אלפחורס בתוספת קומפוט אננס ,מוס ריבת חלב וקצפת קוקוס מקושט בקוקוס טחון



פיסטאש
מוס פיסטוק עם שברי בראוניז וקומפוט תותים ואוכמניות מקושט בעוגיית מקרון  /דף שוקולד



אספרסו נוגט
מוס פטיסייר קפה ונוגט עם שברי טראפלס וקוקוס קלוי



מוס מנגו וקציפת קפה
מוס מנגו עשיר על תחתית בישקוטי עם קציפת קפה בעיטור פולי קקאו

טארטלטים פרווה


טארטלט פירות יער  -עם פירות העונה שכבת מרמלדת תות וקרם פטיסייר וניל ₪ 100



טארטלט שוקולד – בצק פריך שקדים ,מוס שוקולד בלגי ושכבת קראנץ נוגט ₪ 100



טארטלט פיצוחים וטופי – בצק פריך לוז מעליו תערובת של אגוזים מצופים בקרמל טופי ₪ 100



ניו יורק סנדוויץ' – ביסקוויט פריך עשיר עם מלית מרמלדת פירות ומוס לוטוס עשיר ₪ 100



דום שוקולד – מוס שוקולד על תחתית דקואז' פולי קקאו וקוקוס קלוי ,פניני שוקולד וקראנץ' שוקולד ₪ 100



טארטלט לימונענע עשיר עם נגיעות שוקולד לבן עם קציפת מרנג ₪ 100

פטיפורים (פרווה)  -המחירים למגש של  10יחידות


פרלין שוקולד על תחתית נוגטין שקדים בטעמים ₪ 50
שוקולד לבן ופיסטוק
שוקולד לבן ואגוזי לוז
שוקולד בלגי ופולי קפה



סוכריית טראפלס נוגט – פירורי עוגת שוקולד עם גנאש שוקולד לבן ונוגט על מקל עטוף בנייר פרלין ₪ 50



מגנום קסיס – ארטיקים של מוס קסיס על מקל בציפוי שוקולד עם שברי לוז מקורמלים ₪ 81



ברים של אצבעות מוס שוקולד קפה ותחתית קראנץ בציפוי גנאש מלא ₪ 80



מקרונים – עוגיות מקרון עם מליות מוס פירות /שוקולד ₪ 60
מילוי מוס בטעמים הבאים :שוקולד קפה ,קרמל ,קסיס ,פיסטוק ,אננס ,שוקולד קפה



מקרון לוטוס – מוס לוטוס עשיר ,אוכמנית טרייה על בסיס עוגיית מקרון שוקולד ₪ 50
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