
       ,היי אירית
   .גם יפה וגם ממש טעים. היה מדהים מדהים. רק רציתי להגיד לך ממש תודה

  נחשון -ומר ת     ,שוב תודה רבה
  

  ,היי אירית וערב טוב

אכן . הכל היה מעולה וטעים. האוכל לשישי ושבת חתן היה מצוין. רציתי רק להגיד תודה רבה
תודה רבה על הכל . האוכל שלך קצר מחמאות רבות. כמויות רבות שהספיקו לכולם ואף מעבר לכך

  עומר, מיטל     .ושבוע טוב
  

  !אירית יקרה

   .מופתית ומסודרתתודה רבה על אוכל טעים ומושקע שהגיע חם וטעים וארוז בצורה 
  מרב      !!קצרת מחמאות רבות! הכל היה נהדר

  

  ,היי אירית
  נהורה -נעמה    ,תודה רבה.. השרות והאיכות, הטעם, על השפע. רציתי להודות על הכיבוד באהבה

  
  גני הדר -רבקי      ..תודה. בזמן וטעים, היה נהדר

     

  אירית האלופה

  ועד נהורה והתושבים     אוהבים, תודה על מוצש מתוק ואיכותי

   

  ,אירית יקרה
החושך , ר באוטו'הפנצ, המצב באופן כללי-עבדתם קשה בכמה מצבים לא פשוטים. תודה לך על הכל

כל טעים ותשומת הלב שלך לכל הפרטים -תודה על האוכל הכל. היה נהדר -ובסוף... והחום במטבח
  ירושלים –ן שריל ואל   . מאחלים לך שקט והרבה הצלחה. יתנוהמצוה של ב-בבת

  

  ,היקרה לאירית

המצווה קיבלנו -במהלך בת!!! רצינו להודות לך מקרב לב על האוכל הנפלא שסיפקת לנו 
אלא , עד שלא הייתה ברירה אלא להודות שלא אנחנו בישלנו את כל הארוחה, מחמאות מכל כיוון

  .והשמחה שגרמת לנו ולאורחים שום מילה שנבחר לא תצליח לתאר את קורת הרוח. את

ואין לנו שום ספק שאת תמשיכי להצליח , אנו מאחלים לך הצלחה מכל הלב בדרך בה את צועדת
  דרהגאורית וצביקה  ,ונתראה באירועים הבאים רבה תודה רבה! את פשוט מעולה  –ובגדול 

    

  ,אירית היקרה והמקסימה
הכנת את האוכל . עים והנפלא שהכנת לנו לכבוד החינה של ביתנוהמון המון תודות על האוכל הט

כולם  .הכל היה כל כך טעים והוגש בצורה אסתטית. המון אהבה ובתשומת לב לכל פרט ופרט   עם
תודה גם על הסבלנות הרבה שגילית , אירית. נהנו והתלהבו וכבר התקשרו וביקשו את הטלפון שלך

   .ים והשינויים הרבים שערכנווהיחס הנפלא שלך לאורך כל התכנונ
  אשקלון -פרסיה ' משפ   ,ודים לך מכל הלבמ

     

  ,אירית היקרה

קייטרינג חלבי לארוחה מושלמת ונפלאה  אי אפשר היה שלא לכתוב ולהודות על
ליקקו   האורחים .הטעמים הניחוחות , האסטטיות, העיצוב המקסים, האוכל המופלא .בזכותך   כולה

  אשקלון -אביטל      מכריי  אמליץ עלייך לכל  ,רוע הבאניפגש באי !את האצבעות

    

 ,אירית

ופיקנטי במידה  טעים מאוד! וכולם נהנו  האוכל היה מצוין.. ביקשו שאודה לך בשמם החברים
  קרית גת - מירה     !תודה רבה, הנכונה

   

  ,אירית יקרה

שירותי הקייטרינג שלכם . בראשית רוצה להודות לך על הערב המקסים והטעים שהכנת לכבודי
. הוגש ותובל בצורה מושלמת והורגש שהוכן מכל הלב, האוכל היה טעים. מקצועים ובאיכות מדהימה

למרות התקציב המוגבל שהועמד לרשותך אני וכל האורחים באירוע חשנו ביוקרה ובאיכות בה הוכנו 



אנו מודים לך על המאמץ והמקצועיות בה . ללא ספק מרכיב חשוב בהצלחת החגיגה -מיםהמטע
  ירושלים -יפה      .שוב תודה מכל הלב .נהגת לאורך כל התקשרותנו

   

  ,אירית

נמליץ על קייטרינג . האוכל היה טעים מאוד, כולם נהנו מאוד! היה נהדר -הייתי חייבת לכתוב לך
  אשדוד -תמי      ,תודה רבה. שלך בחום

   

  ,אירית יקרה

. רצינו להודות לקייטרינג שלך על הרמת אירוע בלתי נשכח ביופיו ובטעמו המשובח תרתי משמע
בנוסף האירגון הסידור וכל הטיפול . כך טעימות-מפתות וכל, המנות המוגשות היו כולן אסתטיות

בטוחה שלא , שהכנתהמוזמנים לא הפסיקו לשבח ולהתפעל ממך ומכל מה . באירוע היה מושלם
מאחלת לרבים נוספים להנות מהקייטרינג שלך וממה שאת יודעת . מעט מהם יפנו אליך בקרוב

  מודיעין –אן    .המון המון תודה .לעשות

  

  !אירית שלום

תענוג לארח עם אוכל כל כך טעים ומעוצב . מושקע, הכל היה טעים!!!! האוכל היה מושלם
  גדרה -לירון      !פעם הבאהמחכה ל, המון המון תודה. להפליא

  
  ,אירית היקרה

האוכל היה טעים ומיוחד ובשפע כמו שרק את . תודה רבה רבה רבה על האוכל לחנוכת הבית הערב
  נהורה -אפרת  ,תודה רבה  .אין מילים לתאר את הטעם והאיכות שיש בידיים שלך!!!! יודעת להכין

  
  ,אירית שלום

  רמלה -מגי      !יישר כח, אירוסין של ביתיתודה רבה על האוכל הטעים למסיבת ה
  

  ,אירית

האורחים מאוד  .הוגש בצורה מרשימה ביותר, הכל היה טעים להפליא! תודה רבה על האוכל הנפלא
  ,תודה ענקית. הבאים אשמח להשתמש בשרותיך באירועים). כולל הילדים(אהבו את האוכל 

  אשקלון -גלרמן לודה ומושיקו 

   

  !ערב טוב אירית
  .תודה רבה לודה ומשה גלרמן   .מאוד אנחנו והאורחים נהננו, האוכל היה נהדר

   

כשחיפשתי קייטרינג  את אירית מצאתי באינטרנט .מכרים  אל אירית לא הגעתי דרך המלצות של
האחרים ולכן  מהאתרים היה בו משהו שונה, עיני משך את  האתר-ראשית .ביתי סיון המצווה של לבת
זו  שהיא תהיה  כבר הייתי בטוחה  הראשונה  השיחה אבל בסוף, יודעת איך לא אני .אליה קשרתיהת

איש  50באירוע של  אינטואיציות אי אפשר לסמוך כשמדובר רק על, אבל .עבורי את האוכל שתכין
תי הודע ,ועוד לפני שהיא הספיקה לחזור לביתה !הטעימות היו מאוד טעימות .טעימות ולכן הזמנתי

התחבטויות ועצות , וכך התחילו התכתבויות וטלפונים .האוכל לאירוע לה שאני רוצה שהיא תכין את
על איכותו  לשמירה עם הסברים מפורטים והנחיות ,למופת ארוז, האוכל הגיע בזמן שנקבע .נפלאות
מה וכל  מוחלט באופן ניתן לסמוך  על אירית  .שאלה בכל, לרשותי בכל עת עמדה אירית .הנהדרת

של האוכל  הטעמים הנפלאים ,בפרטים הקטנים ההשקעה !בשלמות  בוצע -שסיכמנו 
כל : המעולים בקינוחים כל פרט של     העיצוב  ,)מה שהוגש את כל שיבחו האורחים כל(

ניפגש בשמחה , תודה על הכול .היה לי עונג להכיר אותך ולעבוד איתך. האירוע להצלחת תרמו אלו
  נס ציונה -ילת אלבירט א     ,הבהערכ. הבאה של משפחתי

   

  ,לאירית ידי זהב

, על העיצוב. לא הפסיקו לשבח האורחים בחינה של ביתנו  המון תודה על האוכל המדהים אותו
  אשקלון -משפחת קירי       ,הקייטרינג מומלץ בחום ואהבה. פשוט מדהימה -הסבלנות והסובלנות 

   

   

    ...בטוחה שעוד נעבוד יחד בהמשך, היה מאורגן ומסודר! העובדים נהנינו מכל ביס, היה טעים

  זיקים -ליאת 



. לחיך פשוט תאווה  ?בעצמו שלא טעם  אירית למי של קייטרינג את האוכל הכל כך טעים איך אתאר
    מצליחה, אירית, אבל את, ובעלת טעם מאוד סלקטיבי  אני יודעת לבשל

חוץ מזה שהאישיות   .האהבה שלך לבישול עוברת חזק באוכל  .נראה ומריח טוב, הכל טעים. להפתיע
  ניר ישראל -מיטל      !תודה רבה   .שלך כל כך נעימה שעושה חשק להזמין ממך שוב

   

   

  ,לאירית היקרה

, לחוויה קלילה. תודה רבה על הפיכת מסיבת יום ההולדת שלי מארוע של דאגה להמון דברים
בכל פרט העזרה והחשיבה . עד היום, מתוקתקת ובעיקר קולינרית מדהימה שעוד מדובר עליה

  .לא נותר לי אלא להיות אורחת במסיבתי שלי .היתה הקלה גדולה עבורי, מגדול לקטן

  ירושלים -תמר      .על כך תודה לך

   

  

  ,היי אירית

שלח , גוגל, כמובן שאלוהי האינטרנט  .בי לאירוע קטן ומצומצםהכל התחיל בחיפוש אחרי קייטרינג חל
ואולי זה , אין אנשים שאני מכיר שהמליצו עליה, מה היא, מי היא, יש פחדים, יש חששות  .אותי אלייך

לאחר שדיברנו שמעתי על הקול שלך שאת עושה את העבודה מכל הלב וזה לא  ??סתם אתר יפה
הדיוק בהגעה אלינו  -אז ככה ...אנס ויהי מה'צמי לקחת את הצוהסכמתי עם ע, עוד סתם קייטרינג

פתחנו את התבניות והצורת הגעה של האוכל הדהימה  .לפני המועד שסיכמנו עשה את שלו' בשתי דק
לדעתי המדד הוא שפשוט לא נשאר אוכל   . ואז הגיעו האורחים .הסדר והדיוק הולך לפנייך  .אותנו

 -אירית  . אנשים עשו כמה נגלות כי היה מאוד מוצלח, ההיפך, קלשבת וזה לא בגלל שלא היה מספי
הלוואי וכל אחד ייקח קצת , אני עובד עם המון ספקים בכל מיני תחומים, זה לא מובן מאילו

מעולם לא נפגשנו ואת מקסימה והאוכל מדהים והיה , אנחנו לא מכירים .מהדרך שבה את עובדת
  תקומה -גיא טייר  !תודה !תיע עוד אנשים וכמובן להצליחתמשיכי להפ !כיף וטעים בעיקר בזכותך

    

  ,אירית יקרה

  בזמן האחרון אנו נפגשים בשמחות הפרטיות של, ולשמחתנו" שנפגש רק בשמחות"אומרים 

 40יום הולדת , שתי בת מצוות, הפכת לשותפה לאירועים האינטימיים והמאושרים בחיינו.משפחתנו
, מרגיעה, משמעותית, הייתה עוצמתית, מתכנון האירוע ועד לסיומו, נוכחותך  .החתונה –ועכשיו 

זכינו , את משרה רוגע ואווירה של נחת בעת האירוע ובזכותך .אסתטית וטעימה ביותר ,מקצועית
הביקורות והתודות לא מפסיקות  –עובדה  .לארח ברמה גבוהה ובידיעה שהכל יצליח ובענק

  גדרה -) וגיטלר(דרורי ' משפ .זכינו !אתם צוות מנצח .דה למי שאיתךתודה על מי שאת ותו .להגיע
  

   היי אירית
  :)האוכל היה מדהים וכולם אהבו . היה מעולה, רציתי להגיד לך המון המון תודה על יום שישי

  אשקלון-עינבר

    

  ,הי אירית

!!! היה שווה. הגיוון וכמובן על הטעם הטוב, המראה, קיבלת תשבחות רבות על השפע, היה מצויין...
  נשות מרחב עם   .מאחלות לך חג פורים שמח, שימחת אותנו מאוד

   

  ,אירית

  .רצינו להודות לקייטרינג שלכם על ערב בת המצווה של ביתנו

חיוביות והן המשיכו לזרום גם בימים עוד במהלך הערב קיבלנו תגובות !!! האוכל היה מעולה
אני לא יודעת איך הייתי עוברת את הערב הזה ואת ההכנות , השירות שלכם היה מושלם. שאחרי

  גדרה -משפחת דרורי    !!!תודה רבה רבה לכם.אליו בלעדייך

   

  לאירית היקרה

 -לנו  האוכל שהכנת. האוכל המדהים של הקייטרינג שלך  בזכות, חתן מקסימה-היתה לנו שבת
מוצלח , כ מוצלח ועדיין מתקשרים אלינו לומר כמה הכל היה טעים"היה כ.. מורגש שהוכן באהבה

  ירושלים -שמחה וחביב   !מכל הלב, כל הכבוד ותודה תודה. ואסטטי

   



  ,הי אירית
  באר שבע -יסמין  ,המון תודה ונהיה בקשר. כיף לעבוד איתך והאוכל לכנס היה נהדר היה לי

   

  ,אירית הי

. ביתנו המצווה של-והשרות הנהדר במסיבת בת על האוכל הנפלא, ינו להודות לקייטרינג שלכםרצ
   ,המון המון תודה. האורחים על האוכל ועל בכלל קיבלתם קומפלימנטים מכל

  מודיעין -משפחת לסקוב 

   

 -מריםאיך או). פסח(החלטתי לפנק את בני ביתי והזמנתי מקייטרינג אירית אוכל לארוחת החג  ..
למותר לציין שבנותי . טעים וארוז למופת, "בדיוק"עשוי , האוכל היה נפלא". ללקק את האצבעות"

  אשקלון -עודד לוי    תודה אירית .ממליץ בחום .תום את הצלחות עד" ניקו"הצעירות 

   

 

  

 

  


