תפריט האירועים
של קונפאפא
קונפאפא  -פודטראק בצפון
רישיון עסק מס' 21759

2022

קצת עלינו...
פודטראק קונפאפא חוגג בקרוב שנה של פעילות קולינארית מטורפת
שבמסגרתה אנו מגישים כמעט בכל סוף שבוע בקיבוץ מרום גולן  :קבבים,
המבורגרים ,נקניקיות בוטיק ,כריכי בשר מפורק וספיישלים.
בנוסף ,השתתפנו בפסטיבלים החל בפסטיבל לילות ירח בגולן ,פסטיבל בין
הכרמים ,חגיגת סוכות ומירוץ האיירון מן בטבריה.
חברות הפקה מהצפון והמרכז הזמינו אותנו להאכיל קבוצות מטיילים
וקבוצות עובדים.
אנו מגישים מזון איכותי ,פשוט ,שווה לכל כיס והכי חשוב -טעים בטירוף!!!
על כך יעידו לקוחותינו המזדמנים ,הקבועים וחברות ההפקה.
תעודת כשרות של המועצה הדתית גולן במידת הצורך.

תפריט מס' 1

אוכל רחוב
אמריקן סטייל
זה מתחיל נקניקיות חתוכות ככה
בשביל להרגיע את הבטן
ממשיך בהמבורגר  200גרם
איכותי עם טופינג מטורף של בשר
מפורק שהתבשל  15שעות .

₪ 8900

 +מע"מ לאירוע
עד  50משתתפים
לטבעוניים  -המבורגר מיט ביונד
המנות כוללות שתיה קלה בפחיות
תוספת לבירה  15₪ -לסועד.
על כל  10סועדים נוספים  -תוספת של 850₪
עד מקס'  100איש לאירוע.
המחיר אינו כולל השכרת גנרטור וריהוט.
תוספת למלבי פרווה קינוח  16₪לאדם

תפריט מס' 2

אוכל רחוב
אירופה סטייל
מסיבת נקניקיות בסגנון אירופאי
עם  3סוגי נקניקיות בוטיק :
בראטוורסט ,פרנקפורט וברלין
עם הטעם האסור והכשרות
המותרת .טופינג מטורף  -כרוב
כבוש חמוצים ובשר מפורק
ללא הגבלת כריכים לאדם

₪ 4900

 +מע"מ לאירוע

עד  50משתתפים
לטבעוניים  -צ'ילי כמו קארנה
המנות כוללות שתיה קלה בפחיות
תוספת לבירה  15₪ -לסועד.
על כל  10סועדים נוספים  -תוספת של ₪ 450
עד מקס'  100איש לאירוע.
המחיר אינו כולל השכרת גנרטור וריהוט.
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תנאי תשלום
התשלום יתבצע בהעברה בנקאית | המחאה | כ"א עד שבוע מיום האירוע
ביטול עד  4ימי עסקים לפני יום האירוע יתקבל בהבנה עקב המצב.
במידה והחברה המזמינה תבטל במסגרת  4ימים לפני האירוע הביטול ,יחויב הלקוח ב 20%-מגובה ההזמנה.
ביטול של יום לפני האירוע וביום האירוע  -יחויב בתשלום מלא.
המחיר אינו כולל ריהוט ו\או גנרטור בתנאי שטח.
צריכת חשמל לטראק 220V

תאריך

חתימת הלקוח

