אודות רשת שני

בשנת  1964הוקם הסניף הראשון של רשת שני בעיר תחתית בחיפה.
סניף שהפך לרשת ,למוסד ומותג מבוסס -סמל תרבות ובילוי בעיר חיפה.
כיום מונה הרשת שישה עשר סניפים ברחבי הארץ ומפעל יצור ייחודי המייצר עוגות ,מאפים וקינוחים
מעולים שהפכו את שני לשם דבר ולמקוד עליה לרגל.
סוד ההצלחה שלנו טמון בשילוב הייחודי בין מסורת הייצור בעבודת יד ,בד בבד עם התאמה לרוח
התקופה ,לקדמה ולחדשנות ,תוך הקפדה על מקצועיות והתמדה.

מתכננים אירוע?

הקייטרינג של שני מציע לכם תפריט חלבי כשר ,מוקפד ועשיר שמתמחה בפינג פוד :מנות קטנות,
טעימות ומעוצבות הנאכלות בביס אחד או שניים.
הקייטרינג מספק מגוון תפריטים לאירועים שונים לאורך שעות היום :החל מארוחות בוקר קלות לכנסים,
בראנץ ,קוקטייל צהריים ,ועד למסיבות קוקטייל בערב או אירועים ביתיים פרטיים :חתונות ,בריתות ,ימי
הולדת וכל שמחה אחרת בה תירצו שניקח חלק.

מגשי אירוח

מגשי האירוח של שני הם הפיתרון האידיאלי עבורכם לאירוח איכותי וקל.
מגשי האירוח החלביים מתאימים להגשה בבית או במשרד ,לאירוח פרטי או עסקי.
הכל מגיע עד אליכם חתוך ,מוכן ומסודר באופן אסתטי ומעורר תיאבון.
לכם נותר רק להסיר את העטיפה ולהינות מהאירוח.
המקצועיות והמומחיות של צוות "שני אירועים" מאפשרת לנו לבנות תפריטים המותאמים לכל אירוע
בהתאם לאופיו ולקהל היעד שלו ,וליצור עבורכם את חווית האירוח המושלמת.

להזמנותshany-bakery.co.il | 04-8403366 :

המלוח שלפני

כריכונים ביס

משלושי ביס בלחם בריאות במבחר אפשרויות
יווני  /צרפתית חצילים  /גבינת שמנת סלמון  /רועים
טבעוני :ארטישוק ובטטות ,חצילים וטחינה פיקנטי ,חביתת חומוס.
מגש  15יח’ ,סוגים ₪ 109 ............................................................
מגש  24יח’ 3 ,סוגים ₪ 159 .........................................................

מאפים מלוחים

קוראסון קאשקבל

מבחרי מאפי ביס שמרים ופילאס לבחירה
פטריות  /בוקצ’ה  /שנק גבינה וזית  /שנק פיצה  /תפו"א  /גבינה
ושומשום  /בורקיטס  /תרד.

מיני קוראסון שמרים קאשקבל במגוון אפשרויות
גבינת שמנת וסלמון  /מוס טונה וצלפים פיקנטי /
גבינת צאן וקונפי בצל.

מגש  20יח’ 4 ,סוגים ₪ 69 ..........................................................
מגש  40יח’ 6-5 ,סוגים ₪ 114 ......................................................

מגש  15יח’ 2 ,סוגים לבחירה ₪ 109 .............................................
מגש  30יח’ 3 ,סוגים לבחירה ₪ 209 ............................................

פחזניות מלוחות

דגים מעושנים

מיני פחזניות מלוחות במילוי גבינות במגוון אפשרויות לבחירה
עגבניות מיובשות  /זיתים  /שום שמיר  /שמנת וסלמון  /שמנת פסטו.

מבחר דגים מעושנים :מאטיאס ,הרינג ,סלמון ,טונה ,טונה מעושנת.

מגש  24יח’ ₪ 129 ...........................................................................................................................

מגש עד  20סועדים ₪ 259 ......................................................................................................

מן המעדנייה

טורטיות

טורטיות ביס במבחר אפשרויות
טונה פיקנטי  /אנטי פסטי וגבינת שמנת  /חביתת ירק שום שמיר /
גבינת עיזים זוקיני ונענע
טבעוני :אנטי פסטי וטחינת סלק ,חביתת חומוס
מגש  30יח’ 2 ,סוגים ₪ 159 .........................................................
מגש  40יח’ 3 ,סוגים ₪ 199 .........................................................

מיני פאי מלוח

גלילות חצילים

קלתיות ביס פריכות במגוון אפשרויות
גבינת שמנת וסלמון  /גבינת שמנת זיתים  /רוקפור ואגוזים /
פטריות מקורמלות ופרמז’ן  /גבינת שמנת ועגבניות מיובשות /
מסקרפונה כמהין.

במילוי גבינת פטה ואגוזים לצד מטבל טחינה וסילאן.

מגש  24יח’ 3 ,סוגים לבחירה ₪ 159 .............................................

מגש  30יח’ ₪ 159 .........................................................................

מבחר גבינות ישראליות :בולגרית ,גבינת עיזים ,צפתית ,גאודה ,מוצרלה בייבי ,גבינת שמנת.
מגש עד  10סועדים ₪ 169 ...........................................................................................................
מגש עד  20סועדים ₪ 219 ..........................................................................................................
מבחר סוגי גבינות צרפתיות :קממבר ,סנט מור ,גאודה ,עיזים ,תום ,גבינת שמנת.
מגש עד  20סועדים ₪ 289 .........................................................................................................

לחמים ומטבלים

 4סוגי ממרחים
פסטו ,עגבניות מיובשות ,טפנד זיתים ,ממרח ארטישוק.
מגש לחמי מחמצת ל –  15סועדים ₪ 139 ..................................................................................................................................................

מגן הירק

במחר ירקות גינה חתוכים
מלפפונים ,עגבניות שרי ,קולורבי ,פלפל ב –  3צבעים ,גזר ,זיתים
ירוקים ,בליווי מטבלים :יוגורט שום שמיר  /ויניגרט.
מגש המיועד לעד  15סועדים ₪ 84 ..............................................
מגש המיועד לעד  25סועדים ₪ 104 ...........................................

פסטות  /נודלס

פאטוצ’יני  /ספגטי  /פוסילי  /פנה במבחר רטבים לבחירה:
פומדורו עגבניות  /פונגי שמנת פטריות  /שריס – שמנת פסטו
ועגבניות שרי  /רוזה – עגבניות וקרם שמנת  /פוטנסקה – אנטי
פסטי ברוטב אליוליו  /קסטלו – שמנת בטטות וצ’ילי.
נודלס עם ירקות ברוטב אסיאתי
מנה לכ –  5סועדים ₪ 129 ........................................................
תספת לרביולי גבינה  /רביולי בטטה  ₪ 29 .........................למנה

סלטים

ים תיכוני

לקט ירקות ,חסה ,בולגרית ,זיתים שחורים ועגבניות מיובשות ,מתובל בשמן זית ולימון.

נקטרין

עלי בייבי ותרד ,מקלוני גזר ,פירות העונה ,קשיו קלוי בתיבול סילאן בלסמי

אנטי פסטי

במחר ירקות קלויים בתנור
בטטות ,חצילים ,פלפלים צבעוניים ,קישואים ,בצל סגול מתובלים
בשמן זית ועשבי תיבול.
מגש עד  15סועדים ₪ 134 .............................................................

בריאות

חסה ,עגבניה ,מלפפון ,בורגול ,בצל סגול ,עשבי תיבול ,גבינת פטה וחמוציות ,בתיבול רענן
של שמן זית ולימון.

פסטה קר

פסטה פוסילי ,ירקות קלויים ,זיתים שחורים בתיבול פסטו ושמן זית.

בטטות

קוקטייל חסות ובטטות אפויות בתנור ,בוטנים ,בתיבול ויניגרט הדרים.

צרפתי

לקט ירקות ,תירס ,כדורי סלט טונה ,ביצה קשה ,תפו"א וזיתים.

עדשים וקינואה

עדשים שחורות ,קינואה ,עגבניות ,בצל ירוק ,בצל סגול ,צנונית ,עשבי תיבול,
חמוציות וטחינה.

ניוקי מוצרלה

קוקטייל חסות ועלי בייבי ,צנונית ,פלפל אדום ,בצל סגול ,בייבי מוצרלה ,ניוקי מטוגן,
ברוטב וינגרט בלסמי.

ערוגות

במנות קטנות

קיש קוקטייל

קישים

מחבר טאפסים לבחירה:
סלק בלסמי ,גבינת צאן ואגוזי מלך  /לאבנה חציל קלוי וסלסלת
עגבניות  /ציזיקי בעיטור ג’עלה  /עדשים שחורות בלימון שמן זית
ובטטות  /טבולה חמוציות ועשבי תיבול.

קיש מאפינס ביס עשיר בגבינות וירק
בטטה  /בצל כרישה  /פטריות  /חצילים  /תירס  /פלפלים קלויים.
*מגיע במגוון טעמים

קיש עשיר בגבינות וירק
בטטה  /בצל כרישה  /פטריות  /חצילים  /קישואים ואגוזים /
תירס  /פלפלים קלויים  /ברוקולי.

 ₪ 12...................................................................................ליח’
*מינימום להזמנה 20 :יח’

מגש  24יח’ 2 ,סוגים לבחירה ₪ 136 ...............................................
מגש  48יח’ 3 ,סוגים לבחירה ₪ 239 .................................................

קיש עגול פרוס ל –  8סועדים ₪ 79 .............................................

ירקות שורש חיים :בטטה ,סלק ,גזר ,קולורבי ,אגוזי מלך ,כוסברה ,ברוטב דבש לימוני.

שוק

קוקטייל חסות ,עגבניות צבעוניות ,מלפפון ,צנונית ,גזר ,נענע ,גבינת פטה וג’עלה .בתיבול
רוטב הדרים.

קערה לכ –  15סועדים ₪ 129 ............................................................................

מיני פרנות מרוקאיות

גאודה  .......................גאודה ,גבינת שמנת ,חסה ועגבניה.
איטלקי  .......................מוצרלה פרסקו ,פסטו ,עגבניה ובזיליקום.
כפרי  ...................................צפתית ,ממרח פלפלים ,חציל קלוי.
שוק  ..............................................אנטי פסטי ,ממרח ארטישוק.
תוניסאי  .............................סלט טונה עשיר ,לימון כבוש פיקנטי.
סביח  .................חציל קלוי ,ביצה ,טחינה ,מלפפון כבוש ובצל סגול.
אדום  ..................................................סלק ,גבינת צאן ורוקט.
מגש  12יח’ ,עד  2סוגים לבחירה ₪ 132 ..............................................
מגש  20יח’ ,עד  3סוגים לבחירה ₪ 219 ..............................................

הפינה המתוקה

מאפים מתוקים

ביס מאפה שמרים לבחירה :שוקולד  /אגוזים  /תפוחים /
גבינה  /חלבה.
מגש  20יח’ ₪ 79 ..........................................................................
מגש  40יח’ ₪ 129 ........................................................................

אקלרים

מיני אקלרים במילוי קרם פטיסייר וציפוי שוקולד לבן ושוקולד מריר.
מגש  24יח’ ₪ 129 ........................................................................

עוגות שמרים

מבחר יומי של עוגות שמרים פרוסות:
גבינה  /שוקולד  /אגוזים  /חלבה  /תפוחים  /בריוש גבינה דובדבן /
פיסטוק  /שוקולד בייגלה מלוח  /נוגט.
מגש כ –  12פרוסות ,סוג אחד לבחירה ₪ 59 ..............................
מגש כ –  36פרוסות 3 ,סוגים לבחירה ₪ 174 ..............................

עוגות בחושות

וניל דובדבן  /מייפל קשיו  /שוקולד חלבה /
גזר בריאות ופירות יבשים.
מגש כ –  24פרוסות 2 ,סוגים לבחירה ₪ 89 ...........................................

עוגות פרי פריכות

מבחר עוגות פרוסות :תפוח בניחוח קינמון  /תפוח עץ דובדבן /
גבינה אפויה ופרי  /פרג פריך  /גבינה גבוהה.
מגש כ –  20פרוסות 2 ,סוגים לבחירה ₪ 139 ................................
*אפשרות לעוגות ללא סוכר :גבינה  /תפוחים  /פרג.

עוגיות חמאה

פירות העונה

מגש פירות קיץ

מבחר עוגיות חמאה פריכות מתוקות  /מלוחות.

פלטת פירות אקזוטיים.

מגש 3 ,סוגים לבחירה ₪ 139 ................................................................................................................
*כ –  100יח’ *אפשרות גם לעוגיות ללא סוכר.

מגש  20עד  35סועדים  ₪ 289 ....................................מגש  15עד  30סועדים ₪ 169 ...................................

שטורדל וינאי

ביס שטורדל תפוחים בניחוח קינמון ואגוזים.
מגש  15יח’ ₪ 89 ..................................................................................................................................
מגש  30יח’ ₪ 149................................................................................................................................

מיני פאי מתוק

אבטיח ,מלון וענבים.

קילתיות מתוקות במילוי לבחירה
אגוזים מקורמלים ופירות יבשים  /קרם פטיסייר ופירות העונה  /גנאש שוקולד מריר /
גנאש שוקולד לבן  /מרנג לימון.
מגש  24יח’ 3 ,סוגים לבחירה ₪ 179 ................................................................................................

פינוקים מתוקים

מבחר פטיפורים
פלורנטינים בציפוי שוקולד מריר ולבן  /טראפלס שוקולד מריר /
טראפלס שוקולד לבן  /מקרונים  /פחזניות במילוי קרם וניל וציפוי
שוקולד מריר ולבן.
מגש  40יח’ 4 ,סוגים לבחירה ₪ 198 ......................................................

מעדן מוס

כוסיות מיני מוב במגוון טעמים
גבינה פירורים  /טירימסו  /גבינה פירות יער  /קינדר  /חלבה  /שוקולד
לבן.
 ₪ 9......................................................................................ליחידה
*מינימום להזמנה  20יח’

כדורי שוקולד

כדורי שוקולד בלגי עם ציפוי סוכריות צבעוניות  /קוקוס /
סוכריות שוקולד.

להשלמת האירוח

מגש  40יח’ ₪ 129 ............................................................................

שתיה קרה:

בקבוק  1.5ליטר :מוגז  /קל  /מים מינרלים  /דיאט – ₪ 13

כלים:

מיני מוזלי

כוסיות מיני סלט מפירות העונה עם יוגורט וגרנולה.
כמות מינימום להזמנה 20 :יח’  ₪ 8.5 ...........................................ליחידה.

מיני בראוניז

קוביות פאדג’ שוקולד מריר ולבן עשירות באגוזי מלך.
מגש  30יח’ ₪ 139 ...............................................................................
.

כלי אוכל חד פעמיים – צלחות ,כוסות ,סכו"ם ,מפיות ,מפה.
כלים איכותיים  ₪ 8 ..................................................................לסועד.
כלים מהודרים  ₪ 15 ...................................................................לסועד.

המחירים כוללים סידור בכלי הגשה מרכזיים חד פעמיים.
המחירים אינם כוללים דמי משלוח .מחיר דמי המשלוח יקבע בהתאם לאזור החלוקה.
המחירים כוללים מע"מ.

shany-bakery.co.il | 04-8403366 :להזמנות

