בית הארחה
אכסניית נורדיה

אירוח שבת
בבית הארחה נורדיה

בית הארחה נורדיה מזמין אתכם לאירוח
שבת חתן  /שבת בר מצווה /שבת משפחתית
באווירה פסטורלית נעימה ושקטה

סעודת ערב שבת

סעודת שבת

מבחר סלטים

מבחר סלטים

סלט עגבניות שרי בבזיליקום
סלט חסה טרי עם פלפלים צבעונים
סלט סלק אדום תפוחים גרנד
חציל מניפה על האש בטחינה לבנה
סלט גזר ג’וליאן
סלט חומוס מזרחי עם גרגירי חומוס חמים
סלט מטבוחה ביתי מרוקאי

סלט ירקות ישראלי
חציל מטוגן ברוטב עגבניות
סלט חומוס מזרחי עם גרגירי חומוס חמים
סלט מטבוחה ביתי מרוקאי
חמוצי הבית
סלט שומר עם גזר ולימון
סלט חסה טרי עם פלפלים צבעונים

מנה ראשונה

מנה ראשונה

פילה אמנון על בסיס פלפלים גרגירי
חומוס ברוטב מזרחי
בורקס תפו”א עם רוטב פטריות

דג סול ברוטב צהוב עם לימון טרי אפוי
טורטייה במילוי ירקות מוקפצים

מרק (בחורף)
מרק צח עם ירקות שורש ,אטריות ושקדי מרק

מנה עיקרית

מנה עיקרית

שיפודי עוף בריבת בצל (בכשרות מהודרת חזה עוף)

ירכיים עוף ברוטב יין ופירות יבשים

סטייק בקר ברוטב דמי גלאס חום ביין בצל ופטריות

צלי בקר ברוטב פטריות טריות

חטיפי שניצל לילדים

חטיפי שניצל לילדים

תוספות חמות

תוספות חמות

אורז לבן מאודה בתוספת בצל מטוגן
תפו”א בייבי בטימין שום ושמן זית
שעועית ירוקה שלמה עדינה מוקפצת בסויה

אורז לבן עם צימוקים ושקדים
חמין מהמטבח המרוקאי – חיטה ,תפוח אדמה,
ביצים ושעועית

קינוחי הבית

קינוחי הבית

עוגת שוקולד
גלידות וניל בציפוי שוקולד

בקיץ :אבטיחים ומלונים
בחורף :שטרודל תפוחי עץ עם גלידת וניל

לחמניית ציפור לכל סועד,
חלות קלועות לברכה
חלות פרוסות

לחמניית ציפור לכל סועד,
חלות קלועות לברכה
חלות פרוסות

שתיה קלה קרה

שתיה קלה קרה

קוקה קולה  ,זירו ,סודה,
לימונדה ,תפוזים ומים בקראפים

קוקה קולה  ,זירו ,סודה,
לימונדה ,תפוזים ומים בקראפים

סעודה שלישית (בופה)

מבחר סלטים:
סלט טונה
סלט טחינה ירוקה
סלט חומוס עם גרגירים חמים
סלט תירס מקסיקני
סלט תפו”א במיונז
מבחר אצבעות ירקות חתוכים ומטבלים
סלסה  -עגבניות מגורדות
סלט כרוב
סלט חמוצי הבית

התנהלות שבת כדלקמן
הגעה בשעות הצהריים
התכנסות וקבלת פנים בחדר המשפחה
(קבלת הפנים כוללת מאפים טריים
ושתיה חמה וקרה)

מנות חמות:

חלוקת מפתחות לחדרים

דג פילה מטוגן
פסטה פנה ברוטב עגבניות
חצאי ג’חנון אפוי
בורקס תפוחי אדמה
ביצים קשות חמינדוס
פשטידות
עלי גפן ממולאים

ארוחת ערב שישי חגיגית (בהגשה מלאה)

חלות פרוסות
שתיה קלה קרה
לימונדה תפוזים ומים

קפה ועוגות קראנץ’ בחדר המשפחה
בשבת בבוקר
ארוחת שבת “בוצר” חגיגית (בהגשה מלאה)
סעודה שלישית (היפוך ארוחות-מוגשת במזנון)
פינוי חדרים עד חצי שעה לאחר צאת שבת

בית הארחה
אכסניית נורדיה

כלול באירוח
בית תפילה פרטי  +ספר תורה
חדר אוכל פרטי
חדר משפחה לעונג שבת
פינת קפה בחדר המשפחה
המחירים הנם למינימום  60אורחים

מבוגר ₪ 465
בוגר (₪ 405 )13–16
ילד (₪ 365 )2-12

מפתח הקצאת חדרים לפי
כמות אורחים

כמות חדרים

מ  60 -איש
מ  75 -איש
מ  95 -איש
מ 120 -איש

18
23
29
36

* הנחת ילדים תקפה על עד  20%מכלל המוזמנים ,במידה ועוברים את האחוז הנ”ל -יחשבו בתעריף מבוגר
* פתיחת חדר נוסף מעבר לרשום לעיל בעלות של  220ש”ח  ,בכפוף לזמינות חדרים
* ברשותנו כשרות הרבנות לב השרון ובני ציון ישנה אפשרות לכשרות מהודרת (עטרה /הרב מחפוד) בתוספת תשלום

בית הארחה אכסניית נורדיה ,מושב נורדיה ,לב השרון
טלפון  09-8893160 -נייד 054-6799232 :פקס 09-8610130 -
guesthouse@nordia.co.il www.nordiahostel.co.il

