
בר דרום אמריקאי
:קבלת פנים

ומאפים עם מטבלים יין'בעגלחמה ,ות׳פוקאצ, חיטאבון*
פסטו  , טפנד זיתים, מטבוחה, היישר מהאש בליווי טחינה

...ועוד

.בצל משגעמרק *

קרנה עם טורטיות וסלט סלסה-קון-ילי'תבשיל צ*

עיקריות  

.פרגיות על האש ברוטב סויה מתקתק*
.טריאקיברוטב אנטריקוטנתחי *

טלה  קציצות *
.וריסוס'צקניקיות נ*

.וגזרסילאןתבשיל דל הודי אורז עם *

:  סלטים

סלט עדשים שחורות ובטטה  *
,  סלט כרוב אסייתי עם שומשום חמוציות ובוטנים*

סלט בריאות ירוק של טבולה וירוקים*
.חמוצים חריף ומטבלים מפנקים*

:קינוחים

פלטות של פירות העונה*
...בקלוות ועוד פינוקים ,עוגיות , מגשי עוגות*

קולה-ממשפחת קוקה: שתייה קלה

לאדם ₪ 170: מחיר 

(:  קדירת בישול בתנאי שטח)פוייקה
במגוון טעמים בסגנונות מטבח שונים מכל  פוייקהסיר 

. העולם

:  מפנקיםפוייקהתבשילים בסירי ארבעה 

ושעועית  עם בשר קרנה -קון-ילי'צ*
עוף עם אורז בתיבול סיני  *

תבשיל אורז בוכרי או נזיד איכרים *
נזיד דל הודי עם חלב קוקוס  *

:  סלטים

סלט עדשים שחורות ובטטה  *
,  סלט כרוב אסייתי עם שומשום חמוציות ובוטנים*

סלט בריאות ירוק של טבולה וירוקים*
.חמוצים חריף ומטבלים מפנקים*

:קינוחים

פלטות של פירות העונה*
...בקלוות ועוד פינוקים ,עוגיות , מגשי עוגות*

קולה-ממשפחת קוקה: שתייה קלה

לאדם ₪ 95מחיר 

יקהארוחת  י ןפו י מזו כנ דו
.מגוון דוכני מזון בטעמים ובסגנונות מטבח שונים
.כל דוכן מזון מגיע עם מנה עיקרית וסלט מתאים

:  עמדת סביח

חמוצים , טחינה, ביצה קשה, פיתה במילוי חציל קלוי 
.וירוקים  לצד לסלט ירקות 

:עמדה מקסיקנית

.קרנה-קון-ילי'טורטיות במילוי תבשיל בשר צ
.לצד סלט סלסה

:  ות'ופוקאצין'בעגעמדת לחמה 

.   חמות מהטבון עם  מגוון תוספות ומטבלים.... הישר מהאש
.לצד ירקות מוחמצים

:  עמדת כריך רוסטביף

.  אנטיפסטיעם כריך רוסטביף ענק ומפנק 
.   סלט בורגוללצד 

:  וריסוס'צעמדת נקניקיות 

חמות בלחמנייה וריסוס'צנקניקיות 
.  רטבים וחמוצים, ירקות, כבושבתוספת כרוב 

: עמדת שווארמה

,הודו בפיתה עם בצל מטוגןשווארמת
.סלט טרי ותוספות

:  עמדת תבשיל פרגיות

.   על מצע קוסקוס, נתחי פרגית ברוטב קארי וקרם קוקוס
.  לצד סלט כרוב אסייתי

:עמדת קרנבל מתוק 
סוכריות , מרשמלו, עם שוקולדמהטאבוןפיצות מתוקות 

.ועוד הפתעות מתוקות
או מפל שוקולד לצד בר ממתקים צבעוני ועשיר 

(  מתוקלשלב מכונת סוכר ניתן )
לאדם  ₪ 110עמדות 5מחיר ל 



ארוחת בוקר כפרית
.... וממש לא רק בבוקר אירוע ארוחת בוקר מפנקת לכל מקום ולכל 

:מאפים

.לחמיות ופריכיות, מאפים מגוונים מתוקים ומלוחים*

:בר לחמים עשיר עם מטבלים*

.טחינה ומטבוחה, פסטו, מיובשותעגבניות , טפנד

.  טונהסלט *

.בוטיקעמדת ריבות *

:  פלטת גבינות

אסלי לאבנה *צפתית  *קממבר  * פטה  *קשקבל*

פירות יבשים    לצד 

:  סלטים
.ובטטהסלט עדשים שחורות *

.ובוטניםסלט כרוב אסייתי עם שומשום חמוציות *
.וירוקיםסלט בריאות ירוק של טבולה *

.חריף ומטבלים מפנקים, חמוצים*

:קינוחים
פלטות של פירות העונה*

...בקלוות ועוד פינוקים ,עוגיות , מגשי עוגות*

קולה-ממשפחת קוקה: שתייה קלה
.מגוונת קפה וחליטות תה מפנקות שתייה חמה 

לאדם ₪ 95מחיר 

י כנ ם דו י ן חלבי מזו
.מגוון דוכני מזון במגוון טעמים ובסגנונות מטבח שונים

.כל דוכן מזון מגיע עם מנה עיקרית וסלט מתאים

:  עמדת סביח
חמוצים וירוקים   , טחינה, ביצה קשה, פיתה במילוי חציל קלוי 

.ירקותלסלט לצד 

:  ות'ופוקאצעמדת פיצת 
.   חמות מהטבון עם  מגוון תוספות ומטבלים.... הישר מהאש

.מוחמציםירקות לצד 

:וגבינותסלמון עמדת כריך 

.עם אנטיפסטיוגבינות סלמון ענק ממגוון לחמים כריך 

.   לצד סלט בורגול

:  עמדת סלטים ולחמי בריאות 
סלט עדשים שחורות ובטטה  *

,  סלט כרוב אסייתי עם שומשום חמוציות ובוטנים*
סלט בריאות ירוק של טבולה וירוקים*

.חמוצים חריף ומטבלים מפנקים*

:מוזליעמדת 

שוות במיוחד ותוספות של פירות  גרנולותיוגורט בקר עם 

:עמדת קרנבל מתוק 
.סוכריות ועוד הפתעות מתוקות, מרשמלו, עם שוקולדמהטאבוןפיצות מתוקות 

או מפל שוקולד לצד בר ממתקים צבעוני ועשיר 
(  מתוקלשלב מכונת סוכר ניתן )

לאדם₪ 110עמדות 5מחיר ל 


