
 

 

 

              
 

 

 
 

 
 

  מגשי אירוח

 בתצפית , בשטחים החקלאים, בחצר החקלאית, למרגלות הגלריה, מוגשים בחצר הביתמגשי האירוח 

 , ראל ירדן או בכל מקום אחר שתחפצובל חופירה על גבול יש'של ג

 

      

 ₪  22      כריכים 

   :מגוון כריכים מיוחדים ועסיסיים מלחמניות טריות 

 יך ממרח טונה ביתי עם חסה ותפוח עץכר

 כריך חביתת ירק עם עגבנייה וחסה

 כריך גבינה צהובה עגבנייה וחסה

 ...ועוד אפשריות רבות לפי העונה ומצב הרוח

          

 ₪  22     טורטיות מקסיקניות

 , ממרח טונה, סלט ביצים: במגוון טעמים ומילואים

 וק ועודלבנה עם צנוברים ובצל יר, גבינת שמנת

     

 ₪  03    סושי טורטייה מקסיקנית

 , גבינת שמנת עם סלומון: במגוון טעמים ומילואים

 ממרח טונה ועוד , גבינת שמנת עם תבלינים טריים

    

  ₪ 03    ת הבית מיני כריכונים מלחמניו

 גבינת שמנת , גבינת ברי עם עיטורי פרי: במגוון עשיר

 ועודגבינת גאודה עם חסה , עם ירק

 



 

 

 

                  

  ₪ 51      מאפי שמרים

    עשירים ומתוקים מוגשים ישר מהתנור

 

 

                          __________________________:תוספות לשרותכם

 

 ₪   2     מגש ירקות חתוכים

 מגוון ירקות חתוכים מוגשים עם מטבל מרענן 

                   

 ₪  52     ונימגש פירות ססג

 מגוון פירות העונה עסיסיים וטריים 

      

 ₪  9     עוגות בחושות 

     שוקולד, פרג, לדוגמא גזר עשירות

                  

 ₪  52     "רותם במדבר"עוגיות 

  מגוון עוגיות מדהימות ועשירות ממעשה ידינו 

             

 

 ₪  4       שתייה קרה

 " על הדרך"לקבוצות , פריגתצים של מי, מים מינרלים

 (. שח לבקבוק אישי 0תוספת )ניתן לקבל בקבוק אישי 

                    

 ₪  4      בר שתייה חמה

 שתייה חמה ומגוונת כולל צרור תבליני תה טריים מגינתנו

              

  ₪ 5,233       ( איש  533עד ) בר קפה ממכונת אספרסו

 במקום LAVAZZAמקצועית וטחינת פולי קפה מכונת אספרסו 



 

 

 

 : המלצות לשילוב 

 ₪  29    כריכים עם בקבוק אישי 

 ₪  09  שתייה קרה וקפה , עוגות בחושות, כריכים

 ₪   42   עוגיות וקפה , מיני כריכונים

 ₪  43  מגש ירקות ושתייה קרה , סושי טורטיות

               

 ₪  033     מינימום הזמנה 

 מ "מחירים לא כוללים מעה

 .לאדם מ "ללא מע₪  51סיור חקלאי בתוספת תשלום 

 

              

 .הגלריה של האומנית נעמי רותם תהיה פתוח בתום האירוח

 

 נשמח  מאוד  לקבל הזמנתכם

 שרון 

312-0221922  rini@rini.co.il 

 


