אנו שמחים להציע לכם מגוון תפריטי ארוחות בשרית לקבוצות ,בלב גוש עציון ,בינות הדשאים
הצופים אל הנוף עוצר הנשימה של הרי חברון ,ובתוך השקט והרוגע המאפיינים את האזור.
נשמח לראותכם בבית ספר שדה כפר עציון!

ארוחה בשרית רגילה
פיתות
סלטים |  8סוגים
מנה ראשונה | מרק
מנה עיקרית | צלי בקר וכרעיים עוף [בחירה של כל סועד]
תוספות:
אורז עם שקדים וצמוקים | תפו"א אפויים | שעועית ירוקה ברוטב עגבניות
שתייה קלה | מיץ פריגת ומים קרים
שתייה חמה | קפה ,תה בטעמים
מנה אחרונה | מבחר מאפי שמרים
פרות העונה

מחיר ₪ 55 :לסועד

תוספת לארוחה באהל [מינימום  50משלמים]  ₪ 10 -לאדם

ארוחה בשרית משודרגת
פיתות ומבחר סוגי לחמים
סלטים |  10סוגים
מנה ראשונה | בורקס תפוחי אדמה /פטריות ברוטב
מרק היום
מנה עיקרית | צלי בקר וסטייק פרגית [בחירה של כל סועד]
תוספות:
אורז עם שקדים וצמוקים | תפו"א אפויים | שעועית ירוקה ברוטב עגבניות
שתייה קלה | מיץ פריגת ומים קרים
שתייה חמה | קפה ,תה בטעמים
מנה אחרונה | מגוון מאפי שמרים
פרות העונה

מחיר ₪ 63 :לסועד

תוספת לארוחה באהל [מינימום  50משלמים]  ₪ 10 -לאדם

׆ ניתן להמיר את המנה הראשונה מבורקסים למנת דג בתוספת  ₪ 8לאדם

בית ספר שדה כפר עציון

קיבוץ כפר עציון ,גוש עציון

02-9935133

02-9938152

bsade@kfar-etzion.org.il

ארוחה חגיגית
בר לחמים עשיר
 12סוגי סלטים
מנה ראשונה:
[יש לבחור שתי מנות מתוך הרשימה המוצעת]
דג נסיכה | דג מטוגן | פילה אמנון ברוטב לימון | בורקס בשר | מוסקה | עלי גפן
מנה עיקרית:
[יש לבחור שלוש מנות מתוך הרשימה המוצעת]
צלי בקר | פרגיות ,כרעיים | שניצלים | חזה עוף במילוי
פלפל ממולא בשר | קציצות בקר | רצועות עוף מוקפצים בירקות
תוספות:
[יש לבחור שלוש מנות מתוך הרשימה המוצעת]
אורז שקדים וצמוקים | תפו"א אפויים ברוזמרין
זיתים מרוקאים | שעועית ירוקה ברוטב | צ'יפס | ירקות אנטיפסטי
שתיה קלה | ממשפחת קוקה קולה
שתיה חמה | קפה ,תה בטעמים
מנה אחרונה | בר מתוקים
פירות העונה

מחיר ₪ 80 :לסועד [מינימום  40משלמים]

תוספת לארוחה באהל [מינימום  50משלמים]  ₪ 10 -לאדם

ארוחת עמק ברכה
מגוון לחמים ,פיתות ולאפות
סלטים:
חומוס עם גרגירים ושמן זית | טחינת הבית | חציל שלם בטחינה
סלט חסה עם בצל ועגבניות שרי | סלט ירקות קצוץ | גזר בלימון
סלט טבולה | סלט פלפלים | פטריות ונבטים | מלפפון בשמיר | חמוצים
מנות עיקריות:
בר שווארמה על שיפוד אמיתי כולל מיני פיתות,
טחינה ,חמוצים ,עמבה ,פטרוזיליה ובצל קצוץ
סטייק פרגית | בקר | טורטיות בשר
תוספות
אורז עם שקדים וצימוקים | תפוחי אדמה בעשבי תיבול
זיתים מרוקאים או שעועית ירוקה
שתיה | מוגזת ממשפחת קוקה קולה | מים קרים
קינוח:
בר מתוקים | פירות העונה | קוקטייל פירות
קפה ותה בטעמים

מחיר ₪ 110 :לסועד

תוספת לארוחה באהל [מינימום  50משלמים]  ₪ 10 -לאדם

בית ספר שדה כפר עציון

קיבוץ כפר עציון ,גוש עציון

02-9935133

02-9938152

bsade@kfar-etzion.org.il

ארוחת המבורגר
המבורגר ולחמניות המבורגר
רטבים
 6סוגי סלטים
תוספות:
צ׳יפס | בצל מטוגן
שתיה קלה | מיץ פריגת ומים חמים
פירות העונה

מחיר ₪ 35 :לסועד

תוספת לארוחה באהל [מינימום  50סועדים]  ₪ 10 -לאדם

ארוחת "על האש" רגילה
פיתות
 10סוגי סלטים
מנת בשר:
[יש לבחור שלוש מנות מתוך הרשימה]
חזה עוף במרינדה | המבורגר | נקניקיות מרגז | סטייק פרגית
תוספות:
תפוחי אדמה בעשבי תיבול | אורז | גרעיני תירס
שתיה קלה | מיץ פריגת ומים קרים
שתיה חמה | קפה ,תה בטעמים
מנה אחרונה | מגוון מאפי שמרים
פירות העונה

מחיר ₪ 70 :לסועד

תוספת לארוחה באהל [מינימום  50סועדים]  ₪ 10 -לאדם

ארוחת "על האש" משודרגת
פיתות ולאפות
 12סוגי סלטים
מנת בשר:
[יש לבחור שלוש מנות מתוך הרשימה המוצעת]
סטייק פרגית | מעורב ירושלמי | שיפודי בקר
שיפודי עוף | נקניקיות חריפות | קציצות הבית
תוספות:
צ'יפס | תפו"א אפויים בעשבי תיבול | אורז | ירקות אנטיפסטי
שתיה קלה | ממשפחת קוקה קולה
שתיה חמה | קפה ,תה בטעמים
מנה אחרונה | בר מתוקים וקוקטייל פירות
פירות העונה

מחיר ₪ 99 :לסועד

תוספת לארוחה באהל [מינימום  50סועדים]  ₪ 10 -לאדם

בית ספר שדה כפר עציון

קיבוץ כפר עציון ,גוש עציון

02-9935133

02-9938152

bsade@kfar-etzion.org.il

