פסטיבל האוכל  2012בחודש מרץ
לבירורים והרשמה בטלפון 02-9900903 :או *8108
לתאם מראש הגעה כמובן שיש טלפונים על יד כל פעילות! חשוב ביותר!!!!
הבית של זוהרה ,מרוקאי ,מושב לוזית ,כשר
הסירים הגדולים הריחות והתבלינים ממטבח מרוקאי משובח
ארוחה מסורתית מרוקאית .בשר ודגים ,קוסקוס עם ירקות ומרק מהביל,
סלטים טריים מוגשת בחצר הבית ,ריבות ותה צמחים מהגינה במשק.
שישי 10.00-15.00
במהלך השבוע לקבוצות בתאום מראש.
02-9911143
מוזאליס ,מושב לוזית ,גבינות צאן
משק צאן )כבשים ועזים( משפחתי .גבינות צאן משובחות,
לחמים ומאפים מחומרים טבעיים וללא חומרים משמרים ,בעבודת יד ובשיטות ביתיות.
סדנאות להכנת גבינות ומוצרי חלב למיניהם.
א’-ה’  11.00-19.30יום ו’ 8.00-14.00
בתאום מראש.
054-4791356
לה טרה פרומסה ,קיבוץ גת ,יקב איטלקי וקוצ’יני
סנדרו ואירית פלגריני מארחים ביקב בוטיק מטופח,
ומשלבים את המטבח האיטלקי עם המטבח הקוצ’יני
לארוחות מיוחדות ומשובחות .פתוח כל השנה בסופי השבוע.
האירוע המרכזי ביקב :פלמנקו ,יין ואוכל שמח.
שישי  19.00-22.00 ,12.00-16.00שבת 12.00-17.00
במהלך השבוע לקבוצות בתאום מראש.
בפורים יום חמישי 8 ,למרץ ,בשעה 20.00
נארח ביקב מופע פלמנקו שישולב במנות מפנקות ויין טוב.
חובה להזמין מקום מראש.
www.ltpwinery.com 050-5684775
החאן הקאמרי ,מושב עגור ישראלי
קונצרט שבת מלווה בארוחה חלבית.
בשעה  14.00ארוחה חלבית עם דג ,תבשילי ירקות ,סלטים,
לחמים ביתיים ,עוגה וקפה.
שבת 12.00
 17במרץ -שעה עם שופן  24במרץ  -רסיטל חליל  31במרץ  -טריו בסון
02-9915786
הבית של אוסנת ,מושב עגור ,כשר ,כורדי

בין הסירים הבוהקים הפתיליות והפרימוסים אוכל כורדי ביתי ומלא שמחה
מארחת אוסנת בביתה ובחצר המשק .כמו כן סדנאות לגילגול קובה וממולאים לקבוצות.
במהלך כל השבוע ובשישי בתאום מראש
050-7510161 ; 02-9912868
ארץ קדם “גני עינב” ,מושב עגור ,כשר ,כורדי
בשיפולי פארק בריטניה ,בין עצי זית ,חרוב ותאנה ,בבניין עתיק ניתן לשבת וליהנות מהנוף המקסים,
מהיין המיוצר במקום וממיטב האוכל והמסורת של העדה הכורדית.
ראשון  -חמישי משעה  12.00עד אחרון הסועדים
שישי משעה  12.00עד כניסת השבת
054-4470876 ; 02-9912450
יקב שריגים  ,שריגים ליאון ,יין וגבינות צאן
בחצר הקסומה של היקב ,טעימות ומכירת יינות מזנים אדומים.
בשבת בלבד יהיו גם גבינות צאן ממשק “יוטב”.
ביקורים ביקב שישי ושבת 11.00-16.00
בתאום מראש
050-6234110 ,050-5255664
נורית סעד ,עוגיות וריבות ,שריגים ליאון ,עוגיות וריבות
ריבות ביתיות אורגניות טעימות מפירות העונה :תותים ,תפוזים ,תפוחים,
לימון ועוד ...הכול טבעי וללא חומרים משמרים או צבע מאכל.
מבחר עוגיות ביתיות טעימות.
בסוף שבוע של פורים  -מאפים לחג.
שישי 10.00-14.00
שבת 10.00-16.00
050-7988236
מבשלת שריגים  ,שריגים ליאון  ,בירה
מבשלת הבוטיק החדשה פותחת את מרכז המבקרים לסיורים וטעימות.
מגוון רחב הכולל בירות חורפיות איכותיות ולצידן כריכי בשר משובחים.
שישי 10.00-15.00
שבת 10.00-17.00
במהלך השבוע בתאום מראש
052-5938287 ; 052-6227679
משפחת אהרון ,שריגים ליאון ,כורדי
אוכל כורדי משובח בחצר הבית המשקיף על נוף יפיפה.
אירוח על פי מיטב המסורת הכורדית ,קובה ,ממולאים
ועוף ברכז רימונים ועוד הפתעות.
שבת 11.00-17.00

בתאום מראש
052-2407232
“הילולה בצלחת” ,שריגים ליאון  ,טורקי ,ים תיכוני
חצילים ממולאים ,תבשילים של מנגולד ושעועית עם בשר על פתיליות מחכים לכם אצל אורן שמואלי.
אוכל טורקי עם ניחוח ים תיכוני מודרני ,טעמים וריחות אותנטיים.
באווירה פסטורלית במרפסת נעימה ושטופת צמחייה.
שישי ושבת ובאמצע שבוע.
בתאום מראש.
02-9921475 ,050-5753548
מאכלי ננה ,שריגים ליאון ,כשר ,כורדי
דליקטס מהמטבח הכורדי של סבתא רחל ,מתאפיין בבישול ארוך ואיטי,
אורז עם קארדי ,קובה במרק צח ועוד מעדנים ממעשי ידיה.
שישי 10.00-15.00
052-2407232
אביבה תחת הגפן  ,שריגים ליאון ,כורדי
ממיטב האוכל המסורתי הכורדי ,מעשה ידיה של אביבה המגישה בפרגולה מתחת לגפן  -מרק קובה חמוסטה,
אורז עם קארדי ,ממולאים והקובה האדום המפורסם.
שישי ושבת בהזמנה מראש
054-6642025/4
גריל ארגנטינאי ,שריגים ליאון
בחצר ביתנו הנושק ליער  -תהנו מנתחי אסאדו ואנטריקוט הנצלים לאיטם בגריל ענק,
מצ’וריסוס וצ’ימיצ’ורי ,ממזנון סלטים ביתיים ויצירתיים וקינוחים איכותיים.
שישי ושבת 12.00 - 18.00
בתאום מראש
054-5987231
אוכל אמנות וטבע ,מרכז לצילום ואמנות אקולוגית ,שריגים ,אורגני
אביטל סבג  -שפית המתמחה באוכל בריא ומטפלת ברפואה סינית
שי זכאי  -צלמת ואמנית אקולוגית ,מחברת הספר ‘תווי יער-הספרייה’.
ביקור גלריה  -יצירות בהשראת היער והשקת הספר החדש,
משקה אנרגיה ,טיול ביער הסמוך וארוחה אורגנית ,מתחת לעץ.
חמישי  ,8.3שבת  10.3מחיר מיוחד למשפחות.
בתאום מראש eco.art.center@gmail.com
www.eco-art.co.il 054-2511127
סודות מאמא אדמה ,גבעת ישעיהו“ ,מרחב נגיעה” ,ליקוט
משתה טעימות מהטבע ,חווית ליקוט וייצור מצמחי בר לכל המשפחה,

נרקח תבשילים מהטבע למאכל ,ריפוי ,עיסוי ויופי.
נאכל וניצור סל מוצרים לקחת הביתה.
שישי 10.00-14.00
שבת 10.00-17.00
לקבוצות במהלך השבוע ,בתאום מראש.
050-5662306
יקב קלע דוד ,מושב גבעת ישעיהו ,כשר ,יין וגבינות
היקב מייצר יינות לבנים ואדומים משובחים .במקום מייצרים גבינות בשלות וארומטיות.
הגבינות מיוצרות מחלב עיזים וכבשים מובחר.
בין הגבינות  -גבינת תום ,מרווה וקימל ,פיקורינו ,קשקאבל אמנטל ועוד.
שישי  10.00-16.00בהזמנה מראש.
שבת  9.00-17.00חנות היקב.
02-9994848 ; 052-7250905
לחמל’ה ,מושב גבעת ישעיהו  ,מאפים
לחמל’ה  -מקום לעצור  -להתבונן  -לאהוב )לאכול(
 100%טבעי  -חלבי
עוגת שמרים הביתה ,סנדביץ’ וקפה להישאר
פיצה ובירה מקומית  -חלה לשבת...
לחם וגבינות לפיקניק
בקבוק יין להיפגש
רביעי ,חמישי ,שישי מהשעה 8.00
054-2664733

סוכה בכפר ,מושב גבעת ישעיהו ,כפרי
סוף שבוע של מאכלים כפריים ,ביתיים ,משובחים וטריים המבושלים במקום,
במסעדת הגן הביתית המאפשרת אוירה נינוחה.
שישי ושבת
050-7552957
 , mimi’sקונדיטוריה בכפר ,מושב גבעת ישעיהו ,כשר
קונדיטורית מימי’ס ממשיכה לפנק אתכם בעוגות ועוגיות מעשה ידינו.
קצפת שוקולד ואגוזים ,שלל עוגות וטעמים לגדולים וגם לקטנים .והמקרון
הנימוח מעל כולם  -פינוק אמיתי ומושלם.
אפשר ליהנות מקפה בחצר לצד המתוקים וגם לקחת הבייתה פינוקים.
שישי 9.00-16.00
www.mimis.co.il 02-9998278
הבית של אבי ,מושב גבעת ישעיהו ,כשר ,כורדי

אבי וזהבה מגישים אוכל כורדי בשרי מסורתי בבית עץ מוקף עצי נוי ופרי.
האוכל מוגש באווירה נינוחה.
במהלך כל השבוע ובימי שישי
בתאום מראש
052-2623985 02-9991420
 Bike & Beערכת יציאה לדרך לרוכבי אופניים ,חטיף אנרגיה
“מרחב נגיעה” בגבעת ישעיהו
חטיף אנרגטי חדשני לגוף ולנשמה,
מניפה של בריאות והשראה לרכיבה איכותית.
נמצא בנקודות היציאה של מסלולי האופניים בשישי ובשבת.
לקבוצות במהלך השבוע ,בתאום מראש.
052-8957423
מה”-ם” שבתות מתוקות בחצר ,מושב גבעת ישעיהו  ,קונדיטוריה
שפע יצירתי של קונדיטוריה משובחת של קונדיטורים מקומיים עם קריצה צרפתית ,מוגש במקום להנאתכם.
ניתן וכדאי להתפנק בחצר עם קפה ועוגה ,או לקנות מתוקים לפיקניק באזור.
שבת 10.00-17.00
02-9912414
“אביר האלה” בירה עם נשמה ,מושב צפרירים ,בירה וגבינות
בירה! ...בירה! ...בירה!
מִ בשלת בירה כפרית עם בירות מיוחדות ועשירות בטעמן!
גבינות עיזים ,ליקרים מיוחדים מפירות הגינה.
נשנושי בירה וארוחה כפרית
שישי שבת 10.00-18.00
בתאום מראש
050-5557847 ,054-7000512
עדי יוגב “מעשה ידיים” ,מושב צפרירים ,כריכי בוטיק
כריכי בוטיק מלחמי פרא מופלאים תוצרת בית,
ממרחים שלנו וגבינות מחוות האזור .טאבון המוציא פיצות ריחניות לילדים שבינינו,
מתוקים מנחמי לב ומרקחות לקחת הביתה בחצר מלאת אווירה.
שישי 10.00-16.00
שבת 10.00-17.00
052-5993340
לופי’ס ,מושב צפרירים ,סקנדינבי
 - LOPPISמקום פסטורלי המציע חוויה שבדית,
“טעם של פעם” ,דרך ריהוט וכלי בית יד שנייה,
ומאכלים אופייניים בשבדיה:

 - Glöggיין חם  - Pepparkakaעוגית ג’ינג’ר
שישי-שבת 10.00-16.00
שאר הימים בתאום מראש
054-7677611
אוכלים בגלרית קקאדו ,מושב צפרירים  ,מאפים ואמנות
תפריטים מקוריים בלב שמורת טבע ,בסביבה ובאוירה אמנותית.
והשנה דגש על מאפי הבית :פוקצ’ה ,פיצות בירקות ,גבינות ובעשבי תיבול.
מרקים וקדירות תבשילים צמחוניים.
בין חפצי אמנות ועיצוב.
שישי 10.30-15.00
שבת 10.00-16.00
בתאום מראש.
052-8625271
 , Caja Cocolaterieמושב צפרירים ,כשר ,שוקולד
במתחם ‘הגלריה של סבא’ .שוקולד בעבודת יד ,טרי ,טבעי.
פראלינים ,טראפלס ,טבלאות ופטיפורים:
סחלב ומי ורדים ,מנטה ,הל ,מרציפן ,אניס.
פראלינים אלכוהולים במיוחד לפורים.
ניתן לקיים סדנאות שוקולד לקבוצות
שישי 11.00-16.00
052-3404536
“הקדירה של סבתא”  ,מושב צפרירים  ,ערבי
בגינה הצופה אל העמק ,מוגשת כירה מפוארת ממיטב המאכלים של המטבח הערבי המקומי.
מגשי מקלובה מהבילים מעוטרים בפטרוזיליה ושקדים ,מלווים סלטים צבעוניים כטאבולה,
עדשים ,באדונסיה ,סלט
גרגר נחלים.
שבת 12.00-17.00
בתאום מראש .לקבוצות כל השנה בתאום מראש.
050-2583849 ,02-9921875
הבלגי של גליה ,מושב צפרירים ,שוקולד
שוקולד טהור בעבודת יד.
פרלינים מיוחדים בטעמים אקזוטים.
מרציפן מפרובאנס ,פלורנטינים ,קליפות תפוז ארומטיות מצופות שוקולד מריר.
מיוחד לפורים :מיני שוקולד על מקל לילדים ,ליצנים ,מסיכות וכתרים מקושטים.
ניתן להזמין משלוחי מנות.
שבת 11.00-17.00
052-3404536

חוות צוק ,חוות צאן גבינות צאן
בחווה הנמצאת בתוך הטבע  -סלסלות פיקניק משובחות המכילות גבינות הבית,
קשות וחצי קשות ,לחם ,יין וריבות .הכל מחלב עיזים של החווה.
ניתן לרכוש גבינות בנפרד.
שישי ושבת 17.00 -10.00
בשרים של חוות צוק ,בתוך היער.
054-5239117
חומוס אבו חמיס ,מושב אביעזר חומוס
חומוס ירושלמי הכי טרי שיש .נטחן ביד כל יום שישי בבוקר.
מכיל מרכיבים טבעיים בלבד .חובה לטעום.
שישי 10.00-15.00
054-2000979
עליה ,מושב גפן ,כשר ,מרוקאי
אוכל מרוקאי משובח וביתי .בפינת האוכל מארחת עליה עם ממולאים,
סלטים מיוחדים דגים פיקנטיים ,עופות ממולאים סירים גדושים וריחות מדהימים.
שישי 11.00-15.00
בתאום מראש
08-8582103 ; 052-2442804
לילי עזיז ,מושב זכריה ,כשר ,כורדי
בניצוחה של לילי מוגשות המנות המסורתיות של המטבח הכורדי
לצד מאכלים ביתיים טריים ומשובחים,
לקינוח עוגות ותה כורדי כמיטב מסורת העדה.
שישי 11.00-15.00
ובמהלך כל השנה.
בתאום מראש
02-9917379 ,050-7380869
חמוצים מבית כורדי ,מושב זכריה ,כורדי
טורשי ,זיתים ,לפת ,לימונים כבושים ,קישואים מוחמצים תוצרת בית וללא חומרים משמרים.
קובה עארוק מטוגן עם טחינה ביתית מנה מיוחדת.
בנוסף ,חנות בגדים בחצר.
שישי מ 9.00
054-3341134
הבית המרוקאי ,מושב תירוש ,מרוקאי
בית מרוקאי ,מרהיב ביופיו הנראה יותר כארמון
מארח משפחות וקבוצות ,לארוחה המבושלת לפי מיטב המסורת .האירוח על בסיס לינה ואוכל.

בתאום מראש
054-7256211
www.moroccanhouse.co.il
ורטיגו כפר אמנות אקולוגי ,קיבוץ נתיב הל”ה ,ליקוט ועשבים
סיור בגבעות עמק האלה ,הכרות וליקוט של עשבי הבר המשמשים למאכל ולמרפא בהנחיית חגית זהרה מימון.
סדנת בישול וארוחה המבוססת על העשבים שלוקטו עם השפית אורית קדם.
הפעילות מיועדת למבוגרים ולמשפחות.
שישי 10.00-14.00 30.3 , 16.3
בהרשמה מראש
02-9900235
יקב יפו ,נווה מיכאל ,כשר ,יין וקישים
טעימות יין בליווי קישים אלזסים
מטעמים ממטבחה של אן צלניקר
הזמנת מקומות מראש.
שישי מ10.00-
054-4523210 ; 052-2523201
גל’ס בירה ,מושב אביעזר  ,בירה ,מנות לחורף
לצד בירות עונתיות שבושלו במיוחד לחורף הקר,
יוגשו מנות חורף ובהן חמין צמחוני ,מרקים עשירים ,קדירות ולחם הבית.
שישי שבת 11.00-18.00
בתאום מראש.
 052-3411044עידכונים ב www.galsbeer.com
יקב נבו ,אוכל מהטאבון ,מושב מטע ,כשר ,יין וגבינות
יקב בוטיק ומרכז מבקרים המארח קבוצות .האירוח משלב סיור ביקב והסברים על תהליך עשיית היין
מפי היינן ובהמשך ארוחה חלבית המשלבת גבינות משובחות ,סלטי הבית,
לחמים מהטבון לצד יין משובח ממרתפי היקב.
שישי 11.00-15.00
בתאום מראש
052-6071780
חוול’ה מטבח איטלקי כפרי חלבי ,צור הדסה ,כשר ,כפרי חלבי
אווירה כפרית ואוכל משובח ,דק עץ הצופה אל המנז’ בו דוהרים סוסים.
ישיבה בצל עצי נוי ומשב אוויר הפתוח ,הרמוניה של צבע וטעם !!
בואו להתפנק בבראנץ ימי ו’ המפורסם שלנו.
ראשון עד שישי
050-4020066

קרינה  ,CARINA -מסעדה ,צור הדסה ,קדירה ובשר על האש
בחוות הרי יהודה יוגש בופה עשיר ובו קדירת פולנטה ענקית ותבשילים מהבילים
לצד נתחי בשר איכותים הנצלים על האש.
אווירה כפרית על רקע תפאורה של חוות סוסים מהמטופחות בארץ.
שישי-שבת
050-9909051
בר בהר ,קפה מסעדה ,צומת נס הרים ,כפרי
בנוף הרי יהודה ,בתוך חורשת אורנים ואלונים,
בנקודת יציאה לטיולים שוכן לו בר בהר ,עם אוכל כפרי ,ביתי,
בריא וכמובן ארוחות הבוקר והפיתות המיוחדות שלנו.
במקום מרכז מידע של קק”ל למטייל.
כל ימות השבוע מ  9.00עד החשיכה.
02-5333889 ,052-3630664
ספלול ,קפה מסעדה ,מושב נס הרים ,חלבי
בחורש טבעי בין עצי האלון ממוקמת פינה יפיפיה בה תוכלו להנות
מתפריט כפרי חלבי עשיר ,קפה איכותי ואירוח מפנק.
שישי 10.00-15.00
שבת 10.00-17.00
במהלך השבוע הספלול פתוח בהזמנה מראש בלבד.
052-8448776
קיפצובה בפסטיבל ,קיבוץ צובה ,ילדים
שלישי 14.00-17.00 27.3 ,20.3 ,13.3
צלחות פרצופים וקישוטי עוגה בבצק סוכר.
שישי 14.00-16.00
אופים חלות לשבת
שבת 24.3 ,17.3
סדנה להכנת מטעמים מעוצבים.
www.kiftzuba.co.il 02-5347952
מלון צובה ,קפה בלמונט-קיבוץ צובה ,בראנץ’
בראנץ’ צובה המפורסם במרפסת הנוף המשקיפה על הכרמים והרי יהודה.
בופה כפרי בוקר של טעמים גבינות משק ,לחמים כפריים
הכל תוצרת הבית.
שישי בבוקר )בראנץ’(
בית הקפה פתוח לאורך כל השבוע עד השעה .17:00
www.belmont.co.il 02-5347090
חוואג’-מושב גבעת יערים ,תימני

משפחת חזן מארחת במפעל התבלינים.
מטבח ביתי עשיר ונדיב .מלוואח ,מרקים
עם פיתות טריות באפיה במקום.
הקפה  /תה עלינו !
שישי 10.00-15.00
050-5857793
מלון יד השמונה-יד השמונה ,בראנץ’ ,אוכל פיני
במסעדה המשקיפה על נופי הרי ירושלים מוגש “בופה בראנץ’” .מאפים פיניים מסורתיים,
לחמים ,פוקצ’ות מהטאבון ,צמחי תבלין ,גבינות משק ,סלטים פשטידות דגים ועוד.
בתחילת חודש  -קונצרט באולם העץ הסמוך החוויה הקולינרית הופכת לחוויה “קונצרטעים” !
שישי 9.30-13.00
בתאום מראש
02-5942004
המטבח של רמה ,מסעדה  -נטף ,ים תיכוני
המסעדה הינה מוסד קולינרי ,המדורג בקביעות ברשימת המסעדות המובילות בישראל.
התפריט הוא מפגש קולינארי ים תיכוני ,מפרובנס שבדרום צרפת ועד המטבח הערבי המקומי,
שבבסיסו תפיסה הגורסת פשטות והצמדות לאדמה ולתנאי המקום.
חמישי ,שישי ,שבת
בתאום מראש
www.ramak.co.il 02-5700954
חוות עיזים הר הרוח-נטף ,גבינות צאן
גבינות בוטיק ומוצרי חלב איכותיים,
סלסלות פיקניק ממיטב תוצרת החווה.
במשך השבוע -סדנאות וסיורים באזור בתאום מראש.
שישי 10.00-16.00
שבת 10.00-17.00
054-4663353 ; 02-5345660
ממטעמי השף עוזי פירו-מושב נווה אילן  -ביתי
הרבה חום ואהבה לתבשילים.
אירוח ויצירתיות מקובה בסוגים שונים ועד טורטיה בנוסח האיכרים,
ממוקפצים סיני לממולאים בסנייה .לצימחונים נודלס בר פתאי ועד קינוח
בצל שימשיות בפטיו .ניתן לקחת אוכל הביתה לשבת.
שישי ובמהלך השבוע
בתאום מראש
054-4535131
מאג’דה מטבח מקומי -הבית הכחול בעין ראפה ,מטבח מקומי

בכפר הערבי הציורי עין ראפה .המטבח משלב בצורה מיוחדת ויוצאת דופן
את המטבח הערבי המקומי והמטבח הישראלי העכשווי.
הבית והחצר משקיפים על הגבעות ועל הרי יהודה.
רביעי-חמישי 18.00-21.00 ,12.00-16.00
שישי 9.00-22.00
שבת 9.00-16.00
02-5797108
סדנת חיתוך ירקות ,סלטים ורטבים מהחווה לשולחן
סוגי ירקות להדגמה ,מצרכים להכנת סלטים ורטבים,
צורות חיתוך ירקות ,מדליונים ,אליפסה ,זברה ,ג’וליין ,ברינוואז ,גפרורים לסושי והקפצה ועוד...
בנוסף סוגי סלטים ורטבים להכנה ,לאירוח וצורת הגשה נאה.
פרטים והרשמה  *8108מוקד מידע  -פסטיבל האוכל
קפה מרגו ,קיבוץ צרעה ,כשר ,בראנץ’
אתם מוזמנים לפתוח את סוף השבוע
על המרפסת היפה של מרגו,
הבית לכנסים ואירועים ,בראנץ’ מפנק ועשיר.
מזנון חופשי של מגוון מעדנים תוצרת הבית :מאפים ,לחם שיפון ומחמצת,
גבינות ממחלבות בוטיק ,מגוון ריבות וקונפיטורות.
בהזמנה מראש
שישי 9.00-14.00
www.cafe-margo.co.il
050-8504085
משתלות פולק ,מושב מסילת ציון ,חומוס
על כביש  38ליד מחלף שער הגיא
קפה ומאפה בימי א-ו
בשישי שבת חומוס טרי אסלי
שמיוצר במקום עם סלטים ותוספות חמות.
במתחם צמחי בית ונוי וחנות מתנות.
ראשון  -חמישי 7.00-17.00
שישי ושבת  9.00ועד אחרון הסועדים
050-2102877 ,02-9990340 ,02-9918073
פלאפל ציון ,מושב מסילת ציון ,כשר ,תימני
בכניסה למושב
פלאפל אסלי!! פיתות שנאפות במקום עם פלאפל שאין כמותו .
סחוג ,סלטים טריים ,טחינה וחומוס.
שישי 10.00-13.00
במהלך כל השבוע 11.00-17.00
054-5223683

קפה על המים ,מושב מסילת ציון ,ישראלי
מחלף שער הגיא
מגיש ארוחות בוקר ,סלטים ,מרקים ,שקשוקה במחבת מהבילה,
בורקס פינוקים ,פיצות ,קישים ,מנות ילדים ,קפה איכותי.
צמוד לבית הקפה מבחר אטרקציות לילדים.
שישי שבת מ  9.00בבוקר
.054-2604311,02-9915836
יקב כץ ,מושב מסילת ציון ,יין וגבינות
בראנץ’ מפנק הכולל ארוחת גבינות ,סלטים ולחמים מיוחדים
המלוווה בשיחה על יין ועל עקרונות היקב הירוק,
ארוחה סיורים והסבר בכל השבוע בתאום מראש.
כל הימים בתאום מראש
050-2573950
יקב קדמא ,מושב כפר אוריה ,יין ואוכל אתני
יקב משפחתי יחיד מסוגו בארץ ,המשלב שיטות עתיקות עם טכנולוגיה עדכנית.
טעימות יין המשלבות פיתות תימניות ומאפה ביתי ושמן זית
וכן אירוח עם גבינות גורמה ולחמים ביתיים.
שישי ושבת 11.00-15.00
יריד אוכל ביתי בחצר היקב
שישי 11.00-14.00
אוכל אתני  -עירקי ,מרוקאי ,קוצ’יני לחמים ומאפים.
לאכול במקום או לקחת הביתה.
054-9195156
מטעמי קוצ’ין ,מושב תעוז ,כשר ,קוצ’יני
רחל מארחת עם טעמים מבית אמא ארוחה דרום הודית קוצ’ינית.
אוכל פיקנטי.
מכירה במקום:
ספר מתכונים ממטעמי קוצ’ין שנאספו על ידה,
בנוסף קארי לימון ,מטבלים אותנטיים וחטיפים הודיים.
חמישי מ19.00-
שישי 10.00-14.00
054-2329956
יקב נבות ,מושב צלפון ,יין וגבינות
ביקב ובמבשלת הבירה יוגשו יינות לצד  7סוגי הבירה.
בנוסף זיתים לחמים מיוחדים ופוקצ’ות הנאפות במקום ובצק הפילו המיוחד ממולא ירק וגבינות.
במהלך השבוע ובימי שישי מ 9.00 -עד כניסת השבת.

בתאום מראש
02-9992291 ; 054-5304576
יקב נחשון ,קיבוץ נחשון ,יין וגבינות
יקב נחשון הוא יקב תיירותי.
סיורי יין וטעימת גבינות הבית המשובחות המיוצרות בקיבוץ
בשבת בכל שעה עגולה ,בין השעות .14.00 - 11.00
רביעי-שבת 10.00-17.00
שישי עד 15.00
בתאום מראש .חפשו בפייסבוק -יקב נחשון.
www.nachshon.org.il/~winery 08-9278641
פאב הגלריה ,קיבוץ נחשון ,תבשילי קדירה
השף הצעיר רותם ארמוזה מבשל תבשילי קדירה ומרקים יוצאי דופן,
המוגשים בכלי קרמיקה בעבודת יד.
בנוסף רוכבי האופנים מוזמנים לארוחת בריאות על הדרך.
תצוגה ומכירה של אומני ההר.
שישי שבת 9.00-17.00
052-5654512 ,054-4535217
שביל עיזים ,מסעדה ,מושב טל שחר ,כשר ,גבינות עיזים
משק עיזים משפחתי ,מחלבה לייצור גבינות ויוגורט ,כרם זיתים ,מעדנייה
כפרית ,מרפסת וגן אירוח המשקיפים על נוף פסטורלי.
ארוחות בוקר ,סלטים ,קישים ,מרקים ויינות משובחים.
ראשון  -חמישי 10.00-16.00
שישי 9.00-15.30
לקבוצות בשעות גמישות.
08-9495964
מעצבים ביקב ,שוק אוכל ,מושב טל שחר ,אתני
יריד אוכל אתני גדול .דוכני אמנים מקוריים באוירת קרנבל ובנוף כפרי.
שבת 10.00-18.00
050-5719214
אוכלים אצל אוסנת ,מושב טל שחר ,אתני
אוסנת מבשלת מאהבה .פותחת את ביתה בימי שבת לאירוח.
מאכלים המאפיינים את השבת  -חמין מרוקאי ,טביט עירקי ,מרק קובה ,ג’חנון וממולאים.
שבת משעה 9.00
050-4712229
אירית ,ארוחות מטעמים ,מושב אשתאול ,כשר ,ביתי

אירית מבשלת מאכלים בהשראת מטבחים שונים עליהם גדלה ואותם ספגה.
כרובית ממולאת בשר ,מוסקה ,מדיאס ועוד.
מוגש על דק מול נוף עוצר נשימה .אפשר לקחת הביתה.
שישי משעה 10.00
www.irit11.co.il 052-8225999
נשים יוצרות ,מושב אשתאול ,שוקולד וגבינות
סנגי  -גבינות צאן ולחמים ללא גלוטן בעבודת יד .הסברים והדרכות.
שלומית  -שוקולדות סדנאות מתוקות ,טעימה ומכירה במקום.
אסנת  -עוד פעם  -מלאכת יד ירוקה ,שטיחים וסלים סרוגים מבדים
ואביזרי אופנה.
סדנאות ניה  -סדנאות ושיעורי תנועה לקבוצות על פי שיטת ניה.
שישי משעה 10.00
052-4483222
מאפה דגן ,מושב תרום ,תימני
מכירה של מאפים מעשה ידיה של שולי:
פיתות ,לחוח ,קובנה ג’חנון ,אפשר לקחת הביתה.
בנוסף ארוחות קלות ,אוכל תימני בגינה.
שישי 9.00-14.00
050-7440584 ; 050-6379321
גלריית “רחוב יד חריף  -”345הגלריה של מטה יהודה
ואם גלריה מה בתוכה ,תערוכת “מוסה משה ויד מחברת”.
השנה נציין  30שנה ללכתו טרם עת של מוסה משה חריף ז”ל,
לזכרו התערוכה.
אדם שיצר וחיבר מערכות זו לזו ,אדם שפעל למען הזולת  -חבר כנסת.
אומנים שיצרו מתוך המילים והמשמעויות
של כל מילה בנפרד או ביחד.
משה ,מוסה ,יד וחריף.
התערוכה תתקיים ביום ד’ ,28.3.2012 ,בשעה 19.30
בגלריית רחוב יד חריף  *345הגלריה של מטה יהודה
בקיבוץ צרעה02-9908889 ,
הפנניג בירה בפסטיבל האוכל הכפרי
 9-10במרץ ,באווירה פורימית
שישי  ,10:00-17:00שבת 17:00-11:00
במושב צפרירים
מוסיקה ,טעימות בירה ,פעילות לילדים
מבשלת שפירא ,מבשלת השחר ,מבשלת בירבר  ,BeerBarמבשלת פפו,

מבשלת שמשון ,מבשלת גל’ס ,מבשלת שריגים ,מבשלת אביר האלה ,מבשלת ישרא-אייל

אירוח כפרי
פורום הצימרים והאירוח הכפרי של מטה יהודה
“אצל הנרייטה”  -מושב עגור
אירוח בסגנון סקנדינבי :קבלת אורחים עם
“) ”Sju sorters kakorשבעה מיני עוגות( לפי מסורת השבדי) ”gravlax“ ,סלמון כבוש(,
 pancakesממולאים באוכמניות ,קפה שבדי ,ריבות ,לחמים ,מאפים ,גרנולה ,גבינות ועוד,
הכל תוצרת הבית וחדרים בסיגנון האישי של הנרייטה.
במשך תקופת פסטיבל האוכל אנחנו מציעים לינה וארוחת בוקר במחיר מיוחד.
054-7255367
“נוף שדות”  -מושב נחם
אירוח בסגנון תימני :במשך תקופת פסטיבל האוכל הכפרי ,ארוחת ערב/צהריים
הכוללת מרק תימני ,לחוח ,חילבה ,סלוף )פיתות תימניות( ,סחוג
ועוד ארוחת בוקר בסגנון תימני :ג’חנון/מלאווח ,סחוג ,ביצה חומה ,ירקות ,גבינות וסלטים.
052-8961803 ,050-6238266
“אתנחתא”  -גבעת יערים
צימרים מדהימים בהרי ירושלים.
בימי שישי  10.00-15.00משפחת חזן
מארחת במפעל התבלינים.
מטבח ביתי עשיר ונדיב .מלוואח ,מרקים
עם פיתות טריות באפיה במקום.
הקפה  /תה עלינו !
054-8014864
“הלב הירוק”  -ליאון שריגים
מקום להרהורים -ליד היער,
דירת אירוח לאוהבי אמנות וטבע
זוהי הזמנה למנוחה ליד היער.
מבצעים מיוחדים בפסטיבל האוכל  -כל המזמין שני לילות ויותר,
יזכה בסיור היכרות חווייתי ,בגלריית מרכז לצילום ואמנות אקולוגית
ב  -50%הנחה.
סלסלת פירות העונה ועוגיות הכפר לאורחינו בכל משך הפסטיבל.
eco.art.center@gmail.com
054-2511127
www.eco-art.co.il

אמני ההר מארחים בפסטיבל האוכל
“לא רק מרק” במושב שורש
נבקר ביקב ונטעם יינות ,נשמע את סיפור הישוב
‘’משריפה לצמיחה’’ ,נמשיך לסבונאית ,ולאמניות הכפר,
נתחמם עם מרק וסיפורים לגוף ולנשמה.
הסיור מתקיים בשבתות 31.3 ,24.3 ,17.3
בשעות  10.30-14.00מינימום  15איש.
לתאום דפנה  ,050-8827731רותי 02-5338106
אמני רמת רזיאל
מציגים ומארחים בביתם
בשבתות  3.3ו 10.00 - 16.00 17.3
ביקור בסדנאות האמנים
סטודיו בסגנון כפרי ,עבודות עץ ,עבודות קרמיקה וכלים בעלי אופי מינימליסטי ,סדנאות יצירתיות מהנות.
בנקודות השונות יוגשו  :פאי ,מרק בקערות קרמיקה ,קפה ועוגה.
בכל בתי האומנים ניתן יהיה ללגום יין יקב קסטל.
יש לתאם מראש 02-5344901/ 050-6322790
פאב הגלריה בנחשון
שישי ושבת 10.00-17.00
מארח אמנים עם תכשיטים בשזירה יפנית משובצים
בחרוזי סברובסקי וכלי קרמיקה שימושיים ודקורטיבים.
תבשילי קדירה ומרקים יוצאי דופן ,יוגשו בכלי קרמיקה.
052-5654512 ,054-4535217

פסטיבל האוכל ב”יואב-יהודה”
קיבוץ רבדים ,מוזה מקום לאירועים וכנסים.
“ ,16.3שישינשי” “ -נשים נותנות מקום לנשים”-
סדנאות ,הרצאות ,טיפולים ,דוכני אוכל ואמנות.
054-6985096
מסעדת “שיבולים” קיבוץ רבדים
ארוחות צהריים ,אוכל כפרי טרי ,במחירים עממיים.
 050-7378764כשר למהדרין
קפה בשנייה קיבוץ בית ניר
בית קפה חמים ואינטימי ובו קפה משובח ועוגות מנצחות
ולצידו חנות יד שנייה וגלריה של אמני הקיבוץ050-7407173 .
הביסטרו של מייק קיבוץ גלאון

מסעדת שף משפחתית ,אוכל אפריקאי וכפרי
מוזיקה ואמנות אפריקאית ,גינה למשחקי ילדים.
050-9465117
טירת הברון מיכנהאוזן קיבוץ גלאון
פיצה ובירה פתוח ה’ ,שבת בין השעות .18.00-22.00
050-7602875
או הו לי מושב ניר ישראל
בית קפה קטן ופטיסרי הצמודים לבית קלייה לקפה ובגדי ילדים.
א’-ב’ -סגור ,בתאום054-4786443 .
הירקנייה של רוני מושב תלמי יחיאל
חגיגת ירקות גורמה בריאים ישר מהשדה.
050-7815872
“וגם שלמה” מושב ערוגות כשר
אוכל ביתי ישראלי בניחוח הונגרי עם שפע מאכלים .לקחת הביתה.
ה’  ,16.00-19.00ו’ .10.00-16.00
052-3436324
מסעדת “כדיתא” תימורים כשר
מגוון שקשוקות חלביות מידיו של השף סהר רפאל.
555856 700 1
הארטישוק של נעם מושב ניר בנים
ארוחת בראנץ’ בריאות צמחונית בטעם הארטישוק ,סיורים054-2278637 .
קונדיטוריה אייל מיכאלי ניר בנים
מגוון עוגיות ,עוגות ,קישים וקינוחי גורמה.
08-8583031
כרמים מסעדה סגולה
קדירת בשר ,פסטה ופרימוורה קלילה וריחנית.
08-8505859
ערמונים מסעדת שף סגולה
מנות הנאפות בטאבון עם פונץ’ ערמונים חם.
08-8505059
שושי שמחי שפיר כשר

אוכל פרסי באלפי ניחוחות ושפע בריאות.
052-8520198
מרכז מבקרים שמן זית בני דרום
טעימת מוצרי שמן זית ומוצרי הגורמה של בית הבד.
 08-8515555כשר
“המסעדה של יפה” קיבוץ נגבה כשר
פתוח א’-ה’  11.30-13.00מתאים לקבוצות.
בתאום 052-6047047
יריד אומנים ואוכל קיבוץ נגבה
בכל שבתות הפסטיבל 10.00-16.00 ,יריד דוכני אוכל אתני ביתי.
לילדים  -סדנאות יצירה והפעלות.
054-6901513 ,050-5337077
החומוסיה של זרזיר כרמי יוסף
מגישים חומוס חמים בתוספת גרגירים נימוחים ושמן זית מקומי.
ב’-ה’  ,11:00-20:00שישי  ,9.00-15.00שבת-9.00
052-5333255
פרה פרה חנות בשר א.ת.כנות
אירוע הבשרים המסורתי שיערך השנה ב ,16.3-פתוח בשישי עד .14.00
למכירה אוכל מוכן מהפוייקה500170 700 1 .
“בשמת” לכיש
סיור בשטחי בשמת ,אירוח הכולל חליטת תה ,דברי מאפה ומתיקה
בשילוב צמחי ב ֹשם ,מרפא ותבלין .נגינה בנבל .אפשרות להפעלת ילדים.
052-4371487
שף יגיל יצחקוב כרמי יוסף
סדנאות בישול 050-5538583
“אלגונקוין “ בניה
מסעדה ביתית בניחוח כפרי )בתאום(
08-9421044
”טל טלה” באר יעקב כשר
מסעדה חלבית 08-9228516
יקב מרשה זרחיה כשר

להריח ,לטעום ,לסייר בין הגפנים ,לשבת עם כוס יין וגבינות מול נוף כרמים.
מרכז המבקרים פתוח בכל יום ו’ ,ובשאר הימים בתאום )בשבת סגור(.
054-7695927 , 08-8584494
יקב כפיר א.ת קרית מלאכי
מרכז מבקרים ,יקב ומעדנייה .בר היין המגיש יין בירה וקפה עם טאפסים וגבינות.
08-8571082 ,054-2277729
הזכות לשינויים שמורה

