
אירועים במתחם אימפריאל - לה אוטרה



 שלום ותודה על התענינותכם בקיום אירוע
במתחם אימפריאל - לה אוטרה



במתחם קיימים 2 חללים:

בר הקוקטיילים אימפריאל
בר קוקטיילים בסגנון אסייתי קולינאלי אשר הוקם בשנת 2013 ומאז הספיק לגרוף פרסי איכות 

בארץ ובעולם. המטרה הייתה, ועודנה - לקדם את תרבות השתייה בישראל ולהוות מקדש לאוהבי 
שתיה ולאומנות הקוקטיילים, תוך כדי אירוח אישי, קשוב ובגובה העיניים.

בר הקוקטיילים לה אוטרה
 בשנת ב-2015 הצטרפה לאימפריאל אחות קטנה בשם ''לה אוטרה''. בשונה מהאימפריאל,

 ללה אוטרה קונספט שמכוון לצידו השני של העולם - מקסיקו והקאריבים, זה מתבטא בעיצוב
המקום, מוזיקה, אלכוהול ואוכל.















מידע אודות המתחם



 ארוע בבר האימפריאל
 האירוע יכלול מינימום של 30 אורחים

ולא יעלה על 50 אורחים.

 עלות המקום
 המחיר כולל את הבר על כלל משאביו )ביניהם תאורה ומוזיקה(

וכולל 3 אנשי צוות הבר:

- כל האירועים מתחייסים לשעות שבין 20:00-17:00 -

 ימי ה'-ש'
4000 ש''ח

 ימי א', ב'
2500 ש''ח

 ימי ג', ד'
3000 ש''ח



ארוע בבר הלה אוטרה
 האירוע יכלול מינימום של 30 אורחים

ולא יעלה על 70 אורחים.

 עלות המקום
 המחיר כולל את הבר על כלל משאביו )ביניהם תאורה ומוזיקה(

וכולל 3 אנשי צוות הבר:

 ימי ה'-ש'
3500 ש''ח

 ימי א', ב'
2000 ש''ח

 ימי ג', ד'
2500 ש''ח

- כל האירועים מתחייסים לשעות שבין 20:00-17:00 -



 מחירי אוכל וקוקטיילים
 לפניך מספר מדרגות מחיר:

המחיר תלוי במגוון המוצרים שיבחר )פרטים בעמודים הבאים(

תפריט אוכל

1

70 ש''ח לאדם

2

90 ש''ח לאדם

3

120 ש''ח לאדם

תפריט קוקטיילים

1

50 ש''ח לאדם

2

70 ש''ח לאדם

3

90 ש''ח לאדם



 תפריט האוכל
המטבח שלנו משלב את הטוב בין 2 העולמות, המטבח האסייתי המוקפד עם המטבח 
הקאריבי מקסיקני העשיר בטעמים. כל המנות יוצאות כמנות Finger Food בפורמט 
מגש מסתובב בין האורחים. האוכל יצא באופן הדרגתי כאשר באחריותנו להרגיש את 

הלך הרוח והרעב של האורחים ולהגביר או להאט קצת בהתאמה.



1

70 ש''ח לאדם יכלול:

 אגוזים וחמוצי הבית
תערובת אגוזים בקארי וחמוצים יפנים.

 טאקו דג
טורטיה בהכנה ביתית, דג לבן בטמפורה 

צ'ילי, שמנת חמוצה, סלסה סלק 
 וצ'יפוטלה, כרוב אדום, רוקט ונענע.

 טאקו טלה
טורטיה בהכנה ביתית, טלה במרינדת 

ברביקיו, בצלים שרופים, סלסת עגבניות 
טריות וכוסברה.

 פופקורן שרימפס
נגיסי שרימפס בטמפורה עם ממרח 

 קוריאני חרפרף )ניתנת אופציה
כשרה עם עוף(

 קינוח 1
צ'ורוס עם גנאש שוקולד וריבת חלב

2

 90 ש''ח לאדם יכלול:
)2 מנות לבחירה(

כל תפריט מס' 1 ובנוסף המנות הבאות:

 סלט עגבניות
עגבניות בטקסטורות שונות, תירס חרוך, 

עשבים, בצלים ירוקים וסגולים,
ליים, ויניגרט אורגנו, שמן זית וקסו אנייחו.

 סלט דג אסייתי
פילה דג בטמפורה ברוטב דגים וליים, 

צ'ילי, כוסברה, למון גראס וסלרי.

 סלט ויאטנמי
אטריות זכוכית, קולרבי, גזר, כרוב 

אדום, אשכולית, נענע, בזיליקום ובוטנים 
בתערובת תבלינים וטעמים מהמזרח.

3

120 ש''ח לאדם יכלול:

כל תפריט מס' 1 ו–2 ובנוסף המנות הבאות:

באן טופו
לחמניות מאודות במילוי טופו פריך בציפוי 

בוטנים, קארי אדום, חסה סלנובה, בצל 
מוחמץ וכוסברה. 

 קסדייה
קסדיה צמחונית במילוי ירקות שרופים, 

גבינת אמנטל, גבינת צ'דר, סלסה רוחה, בצל 
ירוק, ליים ושמנת חמוצה. צמחוני ומושחת.

 סלט קלאמרי
קלמרי צרוב בגריל על קרם שעועית שחורה 
ועגבניות שרופות, מרווה, כוסברה, חלפיניו 

ושמנת חמוצה.

פרוסות סטייק על הגריל
 עם סלטון של תרד ובזיליקום תאילנדי,

רוטב דגים וליים.

 קינוח 2
דפי אורז במילוי בננה, מוגש עם סורבה 
קוקוס, קינמון, צ’יפס קוקוס ותבליני צ’אי.

תפריט האוכל



 תפריט הקוקטיילים
2 הברים שלנו מתמחים בקוקטיילים, כל הסירופים הם Home Made, הפירות הם 

טריים, ורוב הקוקטיילים ברשימות שלנו נוצרו ע''י הצוות שלנו. התפריט שלנו הוא עונתי 
ומתחלף כל כ–4 חודשים לפי זמינות המוצרים הטריים שקיימים בשוק.



1

50 ש''ח לאדם יכלול:

תפריט הקוקטיילים העונתי

אלכוהול הבסיס:
ג'ין בומביי

וודקה גרייגוס
וויסקי פיימוס גראוס

מרטיני ביטר
אוזו

רום בקרדי
טקילה אל חימדור

מיקסרים לאלכוהול:
מי טוניק

סודה
ג'ינג'ר אייל

בירה ספרדית סאן מיגל

יין לבן הבית - סוביניון בלאן

2

70 ש''ח לאדם יכלול:

תפריט הקוקטיילים העונתי
וכל תפריט מס' 1

בנוסף קיים מגוון רחב יותר של אלכוהול:
ברבן וודפורד רזרב

רום בקארדי מיושן 8 שנים
רום ג'מייקני אפלטון

טקילה הרדורה פלאטה
סינגל מאלט גלנגויין 10 שנים

3

90 ש''ח לאדם יכלול:

 תפריט הקוקטיילים המלא הכולל
כ–150 קוקטיילים שונים
 וכל תפריט מס' 1 ו–2

 בנוסף קיים מגוון רחב יותר של
אלכוהול יוקרתי:

סינגל מאלט היילנד פארק 12 שנה
מזקל וידה

VS קוניאק קורבזייה
ג'ק דניאלס

בירה מקסיקנית קורונה

יין לבן הבית - גוורצטרמינר

תפריט הקוקטיילים



לפי בקשה מראש ניתן להוסיף גם:
בקבוק שמפניה לורן פרייה בעלות של 190 ש''ח.

אוייסטרים טריים בעלות של 25 ש''ח ליחידה.

מקרן, מסך ומיקרופון בעלות נוספת לפי צורך האירוע.

אופציות נוספות לאירועים במקום:
שעות מוקדמות יותר בכל ימות השבוע )18:00-15:00( בעלות התחייבות של 4500 
ש''ח, כאשר כל האורחים מזמינים אוכל ואלכוהול כרצונם ומשלמים כרגיל במידה 

והתשלום הסופי קטן מ–4500 ש''ח על בעל האירוע להשלים את הסכום.

אירועים שיתקיימו לאחר השעה שמונה יקבלו את תפריט השתיה והאוכל המורחב 
ביותר ויחויבו בתשלום של 25000 ש''ח.

בימי ראשון תחול הנחה של 20% על על כל סוגי האירועים בלה אוטרה.

תנאי תשלום ומדיניות ביטולים



 תנאי תשלום ומדיניות ביטולים
כל המחירים כוללים מע''מ ולא כוללים שירות בין 15%-12% וישולם במזומן בסוף האירוע.

כדי לסגור את תאריך האירוע יש להעביר מקדמה על סך 30% מהסכום הכולל.

ניתן לבטל את האירוע עד יומיים לפני המועד המבוקש עד השעה 12:00 לא עלות.

ביטול לאחר מועד זה לא תוחזר המקדמה.

ביטול ביום האירוע יגרור תשלום מלא על האירוע



 אם ברצונכם לשריין מועד מסוים לאירוע שלכם,
 אנא מלאו את המסמך המצורף למצגת זו

ושלחו אלינו חזרה במייל.

 תודה
צוות אימפריאל - לה אוטרה



Thank You :)

073.264.9464

Imperialtlv.com | laotratlv.com | 


