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 ארוחות "על הדרך" י תפריט
 | קבוצות על הדרך קבוצות נוער חו"ל

 
 ארוחת פלאפל

 ללא הגבלה! -כדורי פלאפל ופיתות טריות
 בר סלטים: 

 מלפפונים חמוצים
 כרוב כבוש

 ריסהא
 טחינה וחומוס
 ירקות חתוכים

 פלפל חריף - שיפקע
 לימונדה מתרכיז פריגת, מים קרים -שתייה קרה 

 ש"ח 45המחיר למשתתף 
 

 כל ארוחות הפלאפל הינן כשרות פרווה בחזקת בשרי, אלא אם יתואם מראש אחרת.*
 

 תפריט ארוחת אמריקן בר
 המבורגר ונקניקיה 

 תוספות במזנון:  
 סוגי סלטים  5

 רטבים: קטשופ, חרדל ואלף האיים.
 פיתות
 פרי העונה. -קינוח
 לימונדה מתרכיז פריגת, מים קרים -ה קרהישתי

 ש"ח 50 –ף המחיר למשתת
 למשתתף. 5₪בתוספת  –*פסטה או אורז 

 

 תפריט ארוחת ברביקיו
 המבורגר  ונקניקיה כנפיים, חזה עוף, 
 תוספות במזנון:  

 תפוחי אדמה אפויים ואורז
 סוגי סלטים  5

 רטבים: קטשופ, חרדל ואלף האיים.
 פיתות
 פרי העונה. -קינוח
 לימונדה מתרכיז פריגת, מים קרים -ה קרהישתי
  ש"ח 70 –חיר למשתתף המ

 
 תפריט באגט ושניצל

 באגט עם שניצל 1/3
 בר סלטים

 לימונדה מתרכיז פריגת, מים קרים -שתייה קרה 
 ש"ח 45המחיר למשתתף 
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 ארוחת קוסקוס
 מרק ירקות עשיר עם חומוס + קוסקוס

 קציצות מטוגנות / שוקיות עוף בגריל
 סלט ירקות
 סלט כרוב

 פרי העונה. -קינוח
 לימונדה מתרכיז פריגת, מים קרים -ה קרהישתי

 ש"ח 60 –המחיר למשתתף 
 

 ארוחת פסטה
 אדום  הספגטי ברוטב נפוליטנ

 סלט ירקות / סלט חסה
 לחם שום

 פרי העונה. -קינוח
 לימונדה מתרכיז פריגת, מים קרים -יה קרהישת

 ש"ח 40 –המחיר למשתתף 
 ₪  6רוטב בולונז  –*תוספת בשר 

 
 

 הערות

 הארוחות תתקיימנה בחדר אוכל של הכפר .1
 

 תאי בנות( וברזיית מים, 3תאי בנים  3במקום שירותים ) .2
 

 איש( יש ליצור קשר לקבלת הצעת מחיר. 30בקבוצות קטנות )מתחת ל  .3
 

 הארוחות מוגשות במזנונים, בכלים חד פעמיים .4

 וספת מחיר.כרוכה בת -הזמנת ארוחה בשעות הלילה המאוחרות, או אירוע מתמשך .5

 נט. .המחירים כוללים מע"מ .6
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