כנף אירועים :אסתי ומיקי בירו – מושב כנף
טלפקס 04-6794588 :נייד / 050-9679457 :נייד אסתי050-9679458 :דואלbiro_@netvision.net.il :
תאריך האירוע _________ :עבור ________________ :נייד_____________ :

סוג הפריט

מחיר לפריט בש"ח

צלחת מנה עיקרית – עגול/מרובע (לבן/שקוף)
צלחת מנה ראשונה – עגול/מרובע (לבן/שקוף)
צלחת מנה אחרונה
צלחות זכוכית וינטאג'  15ס"מ  20 /ס"מ  25 /ס"מ
מגש פורצלן קטן  /גדול
קערית למרק ,סלט אישי ,לפתנית  /כוסות קינוח
כוס יין קטנה  /גדולה  /קריסטל (בלון)
כוס שתייה על רגל (גובלט)
כוס שתייה לונג
כוס קפה  +תחתית (צבעוני  /לבן)  /מאג זכוכית שקוף
ספלון קפה שקוף ( אספרסו קטן ללא תחתית)
ספל אספרסו לבן  +תחתית
צלוחית לבנה  10ס"מ (מרובע  /עגול)
כוס ויסקי (ג/ק)  /צ'ייסר  /שמפניה  /קוניאק  /מרטיני (ג/ק)
סכין  /סכין בשר  /סכין לחיתוך לחם
מזלג  /מזלג לעוגות
כף מרק /כפית  /כפית ארוכה /כפית אספרסו
כפות הגשה :תוספות חמות  /סלטים  /מצקת
מלקחיים  /כפות הגשה לעוגות (מרית)
שפינג דיש – לשמירת אוכל בחימום (מלבני  /מעוגל)
שפינג דיש – כפרי (מלבני-שחור  /מעוגל)
שומר חום שולחני  +מחבת על סטנד
מחבת יציקת ברזל לשמירת אוכל בחימום (גדול  /בינוני)
קערת חרס עגולה  /קערות מלמין לבנות (להגשה במזנון)
קערת זכוכית (להגשה במזנון)
צלחת הגשה פורצלן  /קערת פורצלן (להגשה לשולחן)
מעמד לעוגה (זכוכית – שטוח  /על רגל)
קערה לפונץ'  /סלט פירות (זכוכית  +מעמד)
מגש נירוסטה אובלי  /מגש מלצר
מגש פינוי  /סטנד למגש פינוי
פלטת עץ בוצ'ר ללחם וכד' קטנה  /גדולה  0.40*0.80מ'
תבנית נירוסטה  50X70ס"מ  /מחולק
סלסלת לחם (גדולה  /קטנה)
מפת שולחן לבנה  1.6 X1.6מ'  2.2X1.4 /מ'
מפת שולחן  2.2 X 2.2מ' (לבן  +צבעוני) ויזה
מפה  3מ' – עגולה  /מרובעת | מפה למזנון  2.2*3מ'
מפיות בד צבעוניות  40X40ס"מ
חצאית למזנון  3מ' 5 /מ' אורך (סקרטינג או וולן)
פלפליות  /מלחיות  /מאפרות
אגרטל שולחני  /צלוחית לנר
קנקן זכוכית (קראף)

0.90
0.80
0.80
0.90 / 0.80 / 0.80
2.00 / 1.00
0.70 / 0.80
1.00/ 0.90 / 0.80
0.80
0.80
0.80 / 1.60
0.80
1.60
0.60
0.80
5.00 / 0.70
0.70
0.70
2.00
2.00
50.00
50.00 / 50.00
20.00
35.00 / 40.00
12.00
12.00
5.00 / 3.00
12.00
20.00
6.00 / 6.00
18.00 / 7.00
20.00 / 10.00
4.00 / 7.00
3.00 / 10.00
15.00
15.00
18.00 / 18.00
1.00
25.00 / 15.00
1.00
1.00 / 3.00
2.50
5.00
25.00 / 50.00
50.00

קנקן קפה פורצלן לבן  0.500ל' /קנקן חלב זכוכית שקופה  0.500ל'

צידנית ענק  /בינונית
מיכל לשמירת אוכל חם (טרמופורט) | עד  5גסטרונומים

כמות

סה"כ
בש"ח

סוג הפריט

מחיר לפריט בש"ח

טרמופורט נוזלים קטן  9ליטר  /גדול  15ליטר | שומר חום  /קור

35.00 / 25.00
400.00
400.00
200.00 /150.00/150.00
/ 35.00
60.00
60.00 / 75.00
50.00
75.00
60.00
20.00 / 50.00
150.00

ארון חימום חשמלי חד פאזי |  32גסטרונומים
תנור אפייה תלת פאזי  16אמפר |  4גסטרונומים
מקפיא שוכב  /מקרר שוכב  /מקרר ויטרינה
מיכל מים  38ליטר לשתייה קרה  /מיכל מים נירוסטה  15/20ל'
דיספנסר שתייה כפול  13ליטר כל מיכל לשתייה קרה
מיחם ענק עד  250כוסות  /קטן עד  100כוסות
כיסוי מיחם :נפחות ברזל
סמובר קפה  /תה מהודר  15ליטר (על חימומית)
קדרה לשמירת חום למרק  9ליטר (חשמלית)
כבל חשמל  50מ'  /פרוז'קטור W500
גרלנדה  50מ'  -כל 1מ' נורה 100 /מ' כל  2מ' נורה
כולל נורות לבנות

פטריית חימום גז (כולל בלון גז) /מקרן חימום
מאוורר ענק " / 26מאוורר מערפל מים
מצנן קור ענק  /גדול
מנגל ענק  1.35מ'  /מנגל גדול  0.80מ'
לפיד  +מתקן  /פח נצרים
כסא פלסטיק לבן
כסא עץ מתקפל מהודר לבן
כסא עץ מרופד מתקפל
כסא עץ  +כרית  /כסא עץ לבן  +כרית (מתקפל)
שולחן עגול עד  7איש  1.40מ'  /שולחן עגול עד  9איש  1.50מ'
שולחן מרובע  12איש  1.60*1.60מ' | שולחן עגול עד  10איש  1.60מ'
שולחן מזנון  /שולחן אוכל  2X0.80מ'
שולחן מזנון  2.5X1מ'
שולחן בר  /שולחן בר לבן  /שולחן בית קפה
כסא בר לבן  /כסא בר לבן עם משענת גב
שולחן  /מזנון עץ כהה 2.00*0.80
שולחן  /מזנון עץ אגוז בהיר 2.00*0.80
מזנון עץ חום מהודר עם חיפוי צד -משטח עליון חום  2.00*90מ'

150.00 / 270.00
180.00 / 75.00
350.00 / 250.00
60.00 / 100.00
15.00 / 25.00
2.50
8.00
6.00
7.00 / 4.00
15.00
17.00
17.00
30.00
30.00 / 30.00 / 20.00
25.00 / 15.00
75.00
100.00
75.00
100.00

מזנון  /בר עץ לבן צר עם חיפוי צד משטח עליון לבן  1.80*0.60*0.90מ'
מזנון /בר עץ לבן צר עם חיפוי צד משטח עליון בוצ'ר בלוק 1.80*0.60*0.90

90.00
90.00
50.00
150.00
60.00
12.00 / 10.00
5.00
25.00
60.00
35.00 / 50.00
20.00
30.00 / 25.00
15.00 / 25.00
150.00
 125ש"ח /לכיוון (מינימום)
סה"כ ללא מע"מ:
מע"מ:

מזנון עץ  2.00*90*75מ' מהודר עם חיפוי צד  -משטח עליון לבן  /בוצ'ר בלוק

מזנון עץ אגוז קטן 1.00X0.90 ,מ'
רשת צל  100מ"ר (ריבוע) צבע שמנת  90%צל
שמשיה  3מ' עץ  +בד לבן
כריות צבעוניות  0.70*0.70מ'  /כריות לבנות  0.70*0.70מ'
שרפרף
שולחן נמוך לבן
ספת פוטון תלת מושבית לבן
ספת פוטון זוגי לבן  /פוטון יחיד לבן
מזרון  2X0.80מ'
מחצלת  16מ"ר :צבעונית  /צבע אחיד
פוף גדול  /פוף קטן
כספת לאירועים
הובלת ציוד :תלוי בהזמנה בהתאם למרחק

סה"כ כללי:

כמות

סה"כ
בש"ח

