
חמישירביעישלישישניראשון

חלבונים
קציצות בקר 

ברוטב עגבניות
קציצות עוף שוקי עוף בתנורשניצל

 שיפודי הודו

או המבורגר בקר

פחמימות

פסטה 50% מלא

 אורז בסמטי

או תפוח אדמה 

אפוי

קוסקוס 80% 

מלא

פתיתים 50% 

מלא

אורז בסמטי 

צהוב 

ירק חם

גזר ננסי ברוטב 
שעועית לבנה 

ברוטב

מרק ירקות 

עשיר+ גרגרי 

חומוס

שעועית ירוקה 

ברוטב עגבניות
אפונה וגזר 

קציצת ירקותקציצת עדשיםקציצת ירקותקציצת חומוסקציצות עדשיםמנה צמחונית

מנה לילדים אלרגיים
קבב, אורז ושעועית 

ירוקה ברוטב

שניצל, אורז 

ושעועית לבנה 

ברוטב

שוקי 

עוף,פולנטה 

ומרק ירקות

כדורי בשר 

ברוטב עגבניות, 

פסטה וגזר גמדי

פרגיות, אורז 

ושעועית ירוקה 

ברוטב

ירקות טריים
מלפפון, עגבניה 

,פלפל

מלפפון, עגבניה, 

קולורבי

 מלפפון,

עגבניה, גמבה

מלפפון, עגבניה, 

פלפל

מלפפון, עגבניה, 

קולורבי

קלמנטינהתפוזבננהקלמטינהתפוחפרי

סלט טחינה/טחינה גולמית, חומוס ,אבוקדו בעונה, חמאת בוטנים ללא תוספת סוכרממרחים

   ספק המזון: "קייטרינג זר מטעמים".
   המנות לילדים עם אלרגיה למזון: ״קייטרינג כפיר״.

   בכל ארוחה יוגש לילדים לחם מקמח חיטה מלא
   לא יוגשו קטשופ, ממרחים מתוקים או ממותקים וחמוצים.

   תפריט זה מאושר על ידי הדיאטנית יעל היינמן-ברמן , M.A. מ.ר 11-106991
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חלבונים

שוקיים בתנורשניצלבולונז מבשר בקר

חזה הודו אפוי 

עם תבלינים 

ברוטב עגבניות 

שיפודי הודו/

המבורגר מבשר 

בקר

פחמימות

 אורז בסמטיפסטה 50% מלא
קוסקוס 80% 

מלא

פתיתים 50% 

מלא

מג׳אדרה )אורז 

בסמטי עם עדשים(

ירק חם

גזר ברוטב עגבניות
גרעיני תירס + 

קוביות גזר

מרק ירקות 

עשיר+ גרגרי 

חומוס

אפונת הגינה
שעועית ירוקה 

ברוטב 

קציצת ירקותקציצת עדשיםקציצת ירקותקציצת חומוסקציצות עדשיםמנה צמחונית

מנה לילדים אלרגיים
בולונז, פסטה ולקט 

אפונה עם גזר

שניצל, מג׳אדרה 

ושעועית צהובה 

ברוטב

שוקי עוף, 

פולנטה ותבשיל 

ירקות

פרגיות, אורז 

ושעועית ירוקה 

ברוטב

שוק עוף, פסטה, 

אפונה וגזר 

ברוטב

ירקות טריים
מלפפון, עגבניה 

גזר
סלט כרוב

 מלפפון,

עגבניה, גמבה
סלט סלק

מלפפון, עגבניה, 

גזר

פרי הדראגספרי הדרבננהתפוחפרי

סלט טחינה/טחינה גולמית, חומוס ,אבוקדו בעונה, חמאת בוטנים ללא תוספת סוכרממרחים

   ספק המזון: "קייטרינג זר מטעמים".
   המנות לילדים עם אלרגיה למזון: ״קייטרינג כפיר״.
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   בכל ארוחה יוגש לילדים לחם מקמח חיטה מלא
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