


sharing

oscar    event
for good memories

food

drinks

אירוע SPECIAL באוסקר ווילד הוא שילוב 
מדהים בין אוכל לשתיה

FOOD & DRINKS
תפריט מגוון מבחר משקאות 

מכל העולם ואווירת CASUAL שמאפיינת  
את האופי האותנטי של המקום

intro

* ניתן להזמין מנות כשרות בתאום מראש

מרכז שולחן

פלטת ירקות
אדממה
נאצ׳וס

כבד קצוץ
קרפצ׳יו

טבעות בצל
פוטטוס

סיגרים 
FISH & CHIPS

  CHIPS & שניצלונים

- מחיר לאדם 85 ₪
- המחיר לא כולל מע”מ

- המחיר לא כולל שירות 12%
- תוספות יתומחרו לפי תפריט אוסקר ווילד

- אירועים עד 300 איש
- שעות האירועים א’- ה’ 12:00-20:00

- לאירועים בשישי שבת או שעות מאוחרות 
  יתווספו 20% במחיר לאדם. 

* עד 30 סועדים * לבחירה 6 מנות מתוך הרשימה
*מ-40 סועדים ומעלה לבחירה 8 מנות מתוך הרשימה

* מספר המנות כמספר הסועדים

חצי ליטר בירה מהחבית 
24 סוגי בירות מהחבית מכל העולם

ובנוסף משקה קל לבחירה 

החלפה של חצי ליטר בירה
בכוס יין לבן / אדום.

החלפה של חצי ליטר בירה
 בוויסקי בושמילס או בוודקה סמירנוף

price & extra



special

oscar    event
for good memories

food
פתיחה

פיצוחים מגניבים 
פלטת ירקות

ברוסקטה עשבי תיבול
MIX זיתים

מרכז שולחן
חציל בלאדי שרוף צמחוני/אנטריקוט

 נקניקיה אירית עם תפו”א 
FISH & CHIPS

  CHIPS & שניצלונים

אישי
מיני המבורגר

drinks
ליטר בירה מהחבית 

24 סוגי בירות מהחבית מכל העולם 

ניתן להחליף שליש בירה במשקה קל
החלפה של חצי ליטר בירה בכוס יין 

לבן / אדום. החלפה של חצי ליטר בירה 
בוויסקי בושמילס / וודקה סמירנוף

אירוע SPECIAL באוסקר ווילד הוא שילוב 
מדהים בין אוכל לשתיה

FOOD & DRINKS
תפריט מגוון מבחר משקאות 

מכל העולם ואווירת CASUAL שמאפיינת  
את האופי האותנטי של המקום

intro

- מחיר לאדם 95 ₪
- המחיר לא כולל מע”מ

- המחיר לא כולל שירות 12%
- תוספות יתומחרו לפי תפריט אוסקר ווילד

- אירועים עד 300 איש
- שעות האירועים א’- ה’ 12:00-20:00

- לאירועים בשישי שבת או שעות מאוחרות 
  יתווספו 20% במחיר לאדם. 

* ניתן להזמין מנות כשרות בתאום מראש

price & extra



oscar    event
for good memories

top
business

food
פתיחה וראשונות )5 מנות לבחירה(

פיצוחים מגניבים / 
פלטת ירקות / נאצ’וס עם סלסה

זיתים MIX / ברוסקטה עשבי תיבול
ברוסטקה קרפצ’ו / כבד קצוץ 

סיגרים 

עיקריות )3 מנות לבחירה(
פרגית עם צ׳יפס

 נקניקיה אירית עם תפו”א 
FISH & CHIPS

  CHIPS & שניצלונים
מיני המבורגר 

“אופציה לתבשיל קדירה אירי בחורף

*אנטריקוט אנגוס 300 גרם
)תוספת 30 ₪ לאדם לכל האירוע(

קינוחים 
סופלה שוקולד

מיני פחזניות עם קרם וויסקי 
עוגת ביסקווטים 

סלט פירות )אבטיח בעונה(
“ניתן להזמין קינוחים פרווה בתיאום מראש 

“עגלת גלידה וופל בלגי בתוספת של 30 ₪ לאדם לכל האירוע

אירוע TOP באוסקר ווילד הוא חגיגה של 
אוכל ושתיה, המשתה האולטימטיבי

FEAST & MORE
אירוע בו הבירה ללא תחתית והאוכל הוא 
שילוב מדהים בין מנות SHARING למנות 
אישיות בתוספת מגוון קינוחים מפנקים.

!TOP - בקיצור הגעתם ל

intro

- מחיר לאדם 130 ₪
- המחיר לא כולל מע”מ

- המחיר לא כולל שירות 12%
- תוספות יתומחרו לפי תפריט אוסקר ווילד

- אירועים עד 300 איש
- שעות האירועים א’- ה’ 12:00-20:00

- לאירועים בשישי שבת או שעות מאוחרות 
  יתווספו 20% במחיר לאדם. 

* ניתן להזמין מנות כשרות בתאום מראש
ניתן להזמין אירוע מרכז שולחן או לחילופין אירוע קוקטייל

וויסקי בושמילס, ג’וני ווקר, בלאק בוש
וודקה סמירנוף סמירנוף בטעמים,
 וודקה פרימיום קטל וואן, טקילה 

קוורבו ייגר בול, ג’ין גורדון ועוד... 
כל סוגי הקוקטלים

שתייה חמה
 אספרסו, קפה שחור, תה.

24 סוגי בירה ללא הגבלה 

drinks
price & extra



oscar    event
for good memories

top

food
פתיחה וראשונות )5 מנות לבחירה(

פיצוחים מגניבים / סיגרים
 פלטת ירקות / זיתים MIX / ברוסקטה עשבי 

תיבול / ברוסקטה קרפצ’ו
סלט ירקות גינה / כבד קצוץ 

לחם הבית / חציל באלדי

עיקריות )3 מנות לבחירה(
פרגית עם צ׳יפס

 נקניקיה אירית עם תפו”א 
FISH & CHIPS

  CHIPS & שניצלונים
מיני המבורגר 

*בחורף ניתן להחליף את אחת מהמנות
 העיקריות בתבשיל קדירה.

*אנטריקוט אנגוס 300 גרם
)תוספת 30 ₪ לאדם לכל האירוע(

שולחן קינוחים )לאירוע מעל 80 איש(
 גבינה פירורים, שוקולד בלגי, פסיפלורה,

ריבת חלב, פחזניות, סלט פירות
*ניתן להזמין קינוחים פרווה בתיאום מראש 

*עגלת גלידה וופל בלגי בתוספת של 30 ₪ לאדם לכל האירוע
*תפריט קינוחים נתון לשינויים

וויסקי בושמילס, ג’וני ווקר, בלאק בוש
וודקה סמירנוף, סמירנוף בטעמים,
 וודקה פרימיום קטל וואן, טקילה 

קוורבו ייגר בול, ג’ין גורדון ועוד... 
כל סוגי הקוקטלים

שתייה חמה
 אספרסו, קפה שחור, תה.

drinks
24 סוגי בירה ללא הגבלה 

אירוע TOP באוסקר ווילד הוא חגיגה של 
אוכל ושתיה, המשתה האולטימטיבי

FEAST & MORE
אירוע בו הבירה ללא תחתית והאוכל הוא 
שילוב מדהים בין מנות SHARING למנות 
אישיות בתוספת מגוון קינוחים מפנקים.

!TOP - בקיצור הגעתם ל

intro

* ניתן להזמין מנות כשרות בתאום מראש

price & extra
- מחיר לאדם 185 ₪

- המחיר לא כולל שירות 12%
- תוספות יתומחרו לפי תפריט אוסקר ווילד

- אירועים עד 300 איש
- שעות האירועים ו׳, ש׳ 12:00-17:00



oscar    event
for good memories

form

אירוע

שם הלקוח

איש קשר

תאריך

שעות האירוע                                      מספר מבלים                         מינימום       

תפריט

מצורף תפריט

תוספות יתומחרו עפ”י תפריט אוסקר ווילד

מחיר תשלום לאדם

המחיר לא כולל מע”מ

שירות בסך 12% מסך האירוע כולל מע”מ

מקדמה בסך של 20% מעלות האירוע

תנאי תשלום

מיוחדים

שם המזמין                                                   חתימה

have a wilde event


