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  חמישי  רביעי   שלישי  שני  ראשו% 
מנה 
 עיקרית

 שניצל
קציצות עו� 
 ברוטב

  : שעועית לבנה, י"ב�, ז'גני�
 לבנה שעועיתו: עו� +�א

רצועות עו� 
 מוקפצות

  ,עו� בתנורי"ב: �גני�, ז
 ו: עו� +חומוס�א

 פחמימה
 30%פתיתי� 
  מלא

  אורז לב!  בורגול
 50%פסטה 
  ברוטב מלא

  מלא 50%קוסקוס 

תוספת 
 חמה

 מרק ירקות לקוסקוס תירס גזר גמדי שעועית ירוקה אפונה ברוטב

מנה 
 לצמחוני�

  שעועית לבנה עדשי� שניצל סויה
רצועות 
  טבעוניות

  חומוס

מנה 
 לטבעוני�

  שעועית לבנה עדשי� קציצת עדשי�
רצועות 
  טבעוניות

  חומוס

ללא מנות 
 אלרגני�

שניצל, אורז, 
 ירוקהעועית ש

קציצות, אורז, 
 אפונה

  גזרלבנה, אורז, שעועית 
חזה עו�, 

  , תירסבטטה
"קוסקוס", שוקיי�, 

  ירק לקוסקוס

  V    V    V לח� מלא

  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו% 
מנה 
 עיקרית

 הודוקציצות 
 ברוטב

  וני�שניצל
   חומוס,: גני�
 שניצל תירס: בי"ס

  שווארמה עו� בתנור

 פחמימה
 50%פסטה 
  מלא

 30% פתיתי�
  מלא

  תפו"א  מלא 50%קוסקוס   לב!אורז 

תוספת 
 חמה

  שעועית ירוקה גזר גמדי
  גני�: אפונה
 בי"ס: חומוס

 מרק ירקות
 לקוסקוס

 אפונה וגזר

מנה 
 לצמחוני�

  שניצל סויה  עדשי�
  , אורז, אפונהחומוסג!: 

  בי"ס: ש.תירס, אורז, חומוס
  שעועית לבנה

רצועות טבעוניות 
  בתיבול שווארמה

מנה 
 לטבעוני�

  שעועית לבנה  , אורז, אפונהחומוס  קציצת עדשי�  עדשי�
 טבעוניות רצועות
  שווארמה בתיבול

ללא מנות 
 אלרגני�

, אורז, קציצות
  אפונה

שניצל, אורז, 
  ירוקהשעועית 

  לבנה, אורז, גזר שעועית
"קוסקוס", שוקיי�, 

  ירק לקוסקוס
שווארמה, אורז, 
  אפונה וגזר

 V   V   V לח� מלא
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  חמישי  רביעי   שלישי  שני  ראשו%  
מנה 
 שניצל עיקרית

קציצות עו� 
 ברוטב

  ,שעועית לבנה :י"ב�ז'גני�, 
 שעועית לבנהו: עו� + �א

רצועות עו� 
 מוקפצות

  י"ב: עו� בתנור�גני�, ז'
 ו: עו� +חומוס�א

  אורז צהוב פחמימה
 30% פתיתי�
  מלא

  מלא 50%קוסקוס   מלא 50%פסטה   אורז לב!

תוספת 
 ברוטב אפונה חמה

שעועית 
 ירוקה

 לקוסקוסמרק ירקות  וגזר אפונה גזר גמדי

מנה 
  חומוס  רצועות טבעוניות  שעועית לבנה  עדשי�  שניצל סויה לצמחוני�

מנה 
  לטבעוני�

  חומוס  רצועות טבעוניות  שעועית לבנה  עדשי�  קציצות עדשי�

ללא מנות 
  אלרגני�

, אורז, שניצל
  ירוקה שעועית

קציצות, 
  אורז, אפונה

/  גזראורז,  שעועית לבנה,
  שוקיי�, "קוסקוס", ירקות

שווארמה, אורז, 
  אפונה וגזר

, "קוסקוס"שוקיי�, 
  מרק ירקות

  V   V   V  לח� מלא

  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו%  
מנה 
 עיקרית

 הודוקציצות 
 וני�שניצל ברוטב

  גני�: עדשי�
 בי"ס: שניצל סויה

  שווארמה עו� בתנור

 50%פסטה  פחמימה
  מלא

 30% פתיתי�
  מלא

  תפו"א  מלא 50%קוסקוס   לב!אורז 

תוספת 
 ירוקה שעועית ברוטב אפונה חמה

  גזר גמדיגני�: 
 בי"ס: עדשי�

 מרק ירקות
 לקוסקוס

 וגזראפונה 

 מנה
  תירסשניצל   קציצות עדשי� לצמחוני�

  עדשי�, אורז, גזר גמדיגני�: 
  ש.סויה, אורז, עדשי� בי"ס:

  חומוס
רצועות טבעוניות 
  בתיבול שווארמה

מנה 
  לטבעוני�

  קציצות עדשי�
רצועות 
  טבעוניות

  חומוס  עדשי�, אורז, גזר גמדי
 טבעוניות רצועות
  שווארמה בתיבול

ללא מנות 
  אלרגני�

, אורז, קציצות
  אפונה

שניצל, אורז, 
  ירוקהשעועית 

  שעועית לבנה, אורז, גזר
, "קוסקוס"שוקיי�, 

  מרק ירקות
, אורז, שווארמה

  אפונה וגזר
 V   V   V  לח� מלא

 !לידיעת הצוות החינוכי

 .הג!/ביה"ס לתו.על הספק להכניס את האוכל  .1

 קוד�.על הספק להביא את האוכל עד חצי שעה לפני זמ! הארוחה ולא יותר משעתיי�  .2

 סוגי פרי בשבוע. 3על הספק לספק לפחות  .3

 רשות ו/או הצהרו!.הי במידה ויש ילדי� ע� רגישות/אלרגיה יש לדווח על כ. לרכז .4

  11/7/21�15/7/21    13/6/21�17/6/21   , 16/5/21�20/5/21   , 18/4/21�22/4/21 :תאריכי�
  

  18/7/21�22/7/21   , 20/6/21�24/6/21   , 23/5/21�27/5/21   ,25/4/21�29/4/21: תאריכי�
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  שניצלוני�, תירס, פיתה, ממרח חומוס (צמחוני: שניצל סויה, טבעוני: קציצת עדשי�, ללא אלרגני�: שניצל, אורז, שעועית ירוקה). � 12/4: אפריל
  ממרח חומוס (צמחוני: שניצל תירס, טבעוני: חומוס, ללא אלרגני�: חזה עו�, בטטה, תירס).שניצל תירס, תפו"א, לחמניה,  �  12/5: מאי
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