
ה
טנ

ק
ה 

יב
מס

*

une pe
tit fête*

צילום: דניאל לילה |         |         |         Petit Gateau :הפקה וסגנון

 בדרך אל האירוע הנוצץ תוכלי להתפנק ולהירגע בערב נשי,
אסתטי, נעים, מחבק ומלא רכות. 

 Petit Gateau עם הצעת הגשה שתסחוט דוז פואה:
כוכבי הפטיסרי הצרפתי מעוצבים בהשראה פריזאית אלגנטית



une petit fête>

חתונה אינה אירוע שמסתכם בערב אחד. היא יותר כמו מסע מרגש, רצף של שמחות וטקסים 
שעוברים בני הזוג, בהם מסיבת רווקות, חינה, הטבילה במקווה ושבת חתן. דווקא החגיגות 

הקטנות שבדרך, כמו המפגש שלאחר המקווה ומסיבת הרווקות, הן הזדמנות של הכלה לחגוג 
לעצמה אירוע נשי, אסתטי, כזה שהיא תמיד חלמה עליו. הכלה העדכנית היא אישה שנחשפת 

לעיצובים ולטרנדים מכל העולם באמצעות בלוגים, אתרי אינטרנט שמתמחים בחתונות ואתרים 
כמו Pinterest, שהוא בעצם לוח השראה ענק. יש לה טעם חובק עולם ורצון מובהק משלה.

 השראה /
השולחן במסיבת הרווקות שלנו עוצב בהשראת פריז – עיר שנודעת בבתי 

אופנת העילית ההוט קוטור, בארכיטקטורה האורבנית הרומנטית שלה 
ובהיותה מובילה עולמית בתחום הפטיסרי )הקונדיטוריה(.

 צבעוניות /
הצבעים שמכתיב שולחן נשי בהשראה פריזאית הם הוורוד פודרה העדין, 

האפור המחויט ונגיעות של שחור דרמטי.

 בדים ועיטורים /
את השולחן הלבשנו בבדים משובחים, עיטרנו בסרטים מקטיפה ומסאטן 

ובתחרה אלגנטית, שיחד עם פנינים מעדנת ומרככת את המראה.

 כלים ואביזרים /
כלי הכסף מהדהדים הוד והדר של שנים עברו, מנורת הפמוטים עם הקריסטלים 

מוסיפה אלגנטיות ונצנוץ. מעל ומסביב תלינו פונפונים ווילונות מבדי טול 
שמזכירים את ההינומה של הכלה, והנחנו אותיות עם ראשי התיבות של שמות בני 

הזוג, ואת המילה Amour – אהבה בצרפתית.

עוגת הקרוקמבוש היא מבנה מפואר של פחזניות 
ממולאות בקרם פטיסייר שצמודות אחת לשנייה 

בעזרת קרמל )לנו הוא גם הזכיר במבנה של 
החרוט את מגדל אייפל(. שום חתונה צרפתית 

אינה שלמה ללא הקרוקמבוש. בין הפחזניות 
פיזרנו פרחים ורדרדים וסביב קשרנו סרט סאטן.

האקלאיירים הן פחזניות מוארכות שבתוכן קרם 
פטיסייר בטעם פטל ועליהן ציפוי פונדנט ורוד 

מעוטר בפרחים מבצק סוכר. גם הן מגיעות אלינו 
היישר מהקונדיטוריה הצרפתית.

את עוגיות המקרון המפורסמות שהקונדיטור 
פייר הרמה העלה לדרגה של סנסציה עולמית, 

עיטרנו באות הראשונה של שמות בני הזוג, מעין 
מונוגרמה אכילה.

עוגת הקומתיים מחויטת, מדמה תנועה של בדים 
ותפירה, כמו חליפה. 

לעיטור עוגיות החמאה השתמשנו בחותמות של 
Cavallini שאותן טבלנו בדיו אכיל )צבע מאכל(, 

ועליהן אייקונים מהתרבות הצרפתית.

על הקאפקייקס עיטורים שגם הם נראים 
לקוחים מעולם הטקסטיל והאופנה.

בתפריט המלוח אמוז-בוש – מעדנים קטנטנים 
משעשעי חיך ובהם מיני קישים במגוון טעמים, 

מיני בליני עם ביצי דגים וקרם פרש ומקלות בצק 
עלים תוצרת בית עם זרעי קצח בצבע שחור 

דרמטי. 

לצד כל אלה מוגש יין מבעבע שמרומם את 
מצב הרוח ליצירת חגיגה צוהלת ועליזה במיוחד. 

 תפריט /
התפריט של Petit Gateau מביא לשולחן כמה מהכוכבים של הפטיסרי הצרפתי

 פרחים / 
בבחירת הפרחים, יחד עם צוות "סוד ירוק", החלטנו ללכת על צבעונים ומנטור – פרחים בעלי צבעוניות מרעננת 
ורכה וצורה פיסולית. הפרחים נשזרו בנונשלנטיות ללא תוספת של ירק, והונחו בכלים אקלקטיים נוסטלגיים ובין 

הפחזניות של הקרוקמבוש.

 מתנות / 
בין המנות שעל השולחן הנחנו מתנות אישיות, קוקטיות, עטופות בנייר משי שחור וקשורות בסרטי סאטן ותחרה. 

 מיקום /
כלוקיישן לצילום חיפשנו מקום עם חלון גדול וגבוה, רצפת פרקט ונוף אורבני, שייתן תחושה של פריז בלב הסיטי תל אביב.

צילומי הוידאו של מאחורי הקלעים וסטילס נוספים 
www.mitchatnim.co.il ב'מגזין' באתר זאפ מתחתנים





עיצוב | Petit Gateau - אירועי קונספט ומארזי שי 
מתוקים,  petitgateau.co.il, טל. 054-3975228, 

052-3848711 ובעמוד הפייסבוק

לוקיישן | ARIA - קוקטייל בר ומסעדה, נחלת 
בנימין 66, תל אביב, 03-5296054 

פרחים | סוד ירוק, גבעתיים - חנות פרחים ופרחים 
sodyarok.co.il ,03-7324259 ,לאירועים

 Yooletta.com -להשיג ב | Cavallini חותמות של
ובחנויות עיצוב ברחבי הארץ, 03-6168446

 אותיות מעץ | My Letter, יועזר בר יין 4, יפו 
myletter.co.il ,054-5911611
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