
חגיגה איטלקית באירוע שלכם

אני אגיע עד אליכם ואכין לכם ארוחה איטלקית משובחת ובקונספט ייחודי.
מגוון פיצות ומאפים טריים הנאפים במקום בטאבון אבן מקמח מחמצת איטלקי.

בנוסף, תיהנו ממגוון מנות ראשונות צבעוניות, טעימות ומפנקות.
ולסיום, תתפנקו עם הקינוחים הכי טעימים שלנו.

והכל באווירה איטלקית, יחס אישי והמון אהבה שהאורחים שלכם לא ישכחו

אשמח לקחת חלק באירוע שלכם
ולהציע לכם תפריט עשיר ומגוון

בקונספט ייחודי המותאם אליכם באופן אישי.
ימי הולדת | מסיבות רווקים/ות | ערבי גיבוש

ערבי חברה | בר/בת מצווה | עלייה לתורה
מסיבות אירוסין | חתונות ועוד.... 

לפרטים נוספים והצעות מחיר
שלומי לוי:  050-422-9922

רטטוי - חגיגה איטלקית עד אליכם
Shlomi Levi

שף פרטי לאירועי בוטיק



מנות ראשונות למרכז שולחן
חציל על הגריל - סלסת עגבניות, טחינה,

שמן זית ועשבי תיבול

תפו"א ובטטה "מדורה" - עם נגיעות קרם 
שמנת ועירית

לחם בטאבון - עם מתבלי הבית

קרפצו סלק - דפי סלק בבלסמי, שמן זית, 
סילאן ונגיעות פטה

בטטות מדורה - עם גבינת שמנת ועירית

פוקאצ'ות בטאבון - בטעמים מיוחדים

אנטיפסטי - מבחר ירקות עשיר בטאבון

פטריות פורטבלו - ברוטב פלפלים צבעוניים 
קלויים.

ברוקולי יווני - פרחי ברוקולי בלבנה עם נגיעות 
קרם בטטה.

שניצל שמפיניון - פטריות שמפיניון בציפוי 
שניצל ורוטב צ‘ילי מעל.

סלט שוק - מלא ירקות שוק טריים, פרחי זעתר, 
נענע, שמן זית, מלח וליים

סלט השף -  עלי חסה עם חמוציות, אגוזי מלך, 
שעועית ירוקה, בצל סגול, ויניגרט סילאן וגבינת 

פרמזן מגוררת.

סלט רטטוי - קישוא זוקיני, פלפל קלוי, עלים 
ברוטב וינגרט על מצע לאבנה וטחינה גולמית

פסטה - ברוטב שמנת ופלפים קלויים

רביולי - בטעמי השף

פיצות השף

קינוחים

מרגריטה קלאסית - רוטב עגבניות,
עלי בזילקום, מוצרלה, שמן זית ומלח גס

פיצה רטטוי - קרם שמנת וחמאה, מוצרלה, 
פרמזן, שמן זית וקרם בטטה

פיצה פסטו - פסטו, גבינת עזים, עגבניות שרי, 
מוצרלה ובצל סגול

פיצה סלק - קרם סלק, מוצרלה, עגבניות שרי, 
מוצרלה, עלי בייבי ובלסמי

פיצה בוראטה - קרם שרי, עלי ביביי
וגבינת בוראטה

תוספות לבחירה על הפיצות: זיתי קלמטה / שרי/מיקס 
בצלים / פטריות טריות / ארטישוק ירושלמי / פלפל חריף / 

קונפי שום / פסטו עגבניות/

פיצה נוטלה
תוספות לבחירה: פרלין שוקולד לבן / שערות חלווה /

בננות ושברי עוגיות קרמל.

קאלצונה - מאפה איטלקי במילוי גבינת 
מסקרפונה, נוטלה וקרם פיסטוק.

קרם בורלה

קרם מסקרפונה עם פטל ופירות יער

הפיצות נאפות בטאבון אבן מקמח מחמצת איטלקי
ומוגשות לאורך כל האירוע


