
 

 

 

 

  

 חמישי רביעי  שלישי שני ראשון 

 שניצלונים קציצות עוף ברוטב מנה עיקרית

 
 

 יוגורט
 

 שוברת שיגרה מתחלפת

 עוף בתנור
 
 

 שוברת שיגרה מתחלפת

 

 שווארמה

 שוברת שיגרה מתחלפת

פסטה מלאה  צהוב אורז פחמימה
50% 

 אורז עם גרגירי חומוס

 בורגול אורז לבן 

 תוספת חמה
שעועית צהובה  אפונה וגזר

 ברוטב
 אפונה ברוטב שעועית לבנה ברוטב 

מנה 
 שניצל מהצומח קציצת קטניות לצמחונים

 שעועית לבנה ברוטב
 תבשיל גרגירי חומוס

רצועות סויה בתיבול 
 שווארמה

ללא מנות 
 אלרגנים

קציצות בשר, אורז, 
 אפונה

שניצל, אורז, 
 שעועית ירוקה

 ,לבן אורז ,לבנה שעועית
 גמדי גזר

 מרק ,פולנטה ,שוקיים
 לקוסקוס

 גזר , סיני אורז ,שווארמה
 ואפונה

 לחם מלא  לחם מלא  לחם מלא לחם מלא

 חמישי רביעי  שלישי שני ראשון 

 ברוטב בקרקציצות  שניצל מנה עיקרית
 

 יוגורט
 
 

 רצועות עוף ברוטב
 בתנור עוף

 פחמימה
 מלאה 50% פסטה

 ברוטב
 לבן אורז

 דרה'מג
מלאה  50%פסטה 

 מקלובה ברוטב
 ברוטב ירוקה שעועית אפונה וגזר תירס תוספת חמה

מנה 
 לצמחונים

 חזה בגריל מהצומח שעועית לבנה כדורי סויה שניצל סויה
תבשיל גרגירי 

 חומוס

ללא מנות 
 אלרגנים

שניצל, אורז, 
 שעועית ירוקה

קציצות בשר, אורז, 
 אפונה

 אורז ,לבנה שעועית
 גמדי גזר ,לבן

 ,בטטה ,עוף חזה
 תירס

 ,פולנטה ,שוקיים
 לקוסקוס מרק

 לחם מלא  לחם מלא  לחם מלא לחם מלא
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4.04-8.04,        2.05-6.05,        30.05-3.06,       27.06-30.06 

 

11.04-15.04,             9.05-13.05,             6.06-10.06 

 

 פירוט ארוחה שוברת שיגרה:
 

 שווארמה, פלחי תפו"א בצורת צ'יפס, פיתה וממרח חומוס -13.04
 

 לחמנייהפלחי תפו"א בצורת צ'יפס,  .בדץ שניצל \כללי המבורגר   -12.05
 חומוס וממרח שומשום ללא ארוכה

  
     חומוס וממרח פיתה , פלחי תפו"א בצורת צ'יפס, ניצלוניםש -10.06

  
 

 

 להתקשר יש במזון חוסר או איחור, לתפריט התאמה אי של במקרה
  08-9582016/8': בטל למשרדינו

 :חתימה 28/03/2021: בתאריך  בדר מירא: התזונאית ידי על אושר

 



 

 

 

 חמישי רביעי  שלישי שני ראשון 

 יוגורט שניצל מנה עיקרית

 
: פיצול בי"ס

 שוקיים+
השלמה  שעועית  

 לבנה
 בתנור עוף: גנים   

 
 

 רצועות עוף ברוטב
: פיצול בי"ס

שוקיים+ השלמה 
 גרגרי חומוס

 : שוקייםגנים

 פחמימה
מלאה  50%פסטה 

 ברוטב
 דרה'מג

מלאה  50%פסטה  לבן אורז
 ברוטב

  אורז צהוב 

 תוספת חמה
שעועית ירוקה 

 ברוטב
 גזר גמדי : בי"ס

 שעועית לבנה : גנים
 ברוטב אפונה וגזר אפונה 

מנה 
 לצמחונים

 שעועית לבנה כדורי סויה שניצל סויה
רצועות טבעונית 
 בתיבול שווארמה

תבשיל גרגירי 
 חומוס

ללא מנות 
 אלרגנים

שניצל, אורז, 
 שעועית ירוקה

קציצות בשר, 
 אורז, אפונה

 ,פולנטה ,שוקיים
 תירס ,בטטה ,עוף חזה לקוסקוס מרק

 ,לבנה שעועית
 גמדי גזר ,לבן אורז

 לחם מלא  לחם מלא  לחם מלא לחם מלא

 חמישי רביעי  שלישי שני ראשון 

 מנה עיקרית
 עוף בתנור שווארמה שניצלונים קציצות עוף ברוטב

 
 

 יוגורט

 אורז לבן  בורגול 50%פסטה מלאה  צהוב אורז פחמימה

 מקלובה
 תוספת חמה

שעועית צהובה  אפונה וגזר
 ברוטב

שעועית לבנה  אפונה ברוטב
 ברוטב 

מנה 
 שניצל מהצומח כדורי סויה לצמחונים

רצועות 
טבעונית 
בתיבול 
 שווארמה

תבשיל גרגירי 
 חומוס

לבתי שניצל תירס 
/שעועית לבנה ספר

 לגנים

ללא מנות 
 אלרגנים

קציצות בשר, 
 אורז, אפונה

שניצל, אורז, 
 שעועית ירוקה

 ,עוף חזה
 תירס ,בטטה

 ,פולנטה ,שוקיים
 לקוסקוס מרק

 אורז ,לבנה שעועית
 גמדי גזר ,לבן

 לחם מלא  לחם מלא  לחם מלא לחם מלא

 !לידיעת הצוות החינוכי
  הגן/ביה"ס לתוךעל הספק להכניס את האוכל. 

  קודם.זמן הארוחה ולא יותר משעתיים על הספק להביא את האוכל עד חצי שעה לפני 

  סוגי פרי בשבוע 3על הספק לספק לפחות. 

 רשות ו/או הצהרוןהי במידה ויש ילדים עם רגישות/אלרגיה יש לדווח על כך לרכז. 

 18.04-22.04,             16.05-20.05,             13.06-17.06 

 

 

-24/12/20 

 

25.04-29.04,           23.05-27.05,              20.06-24.06 
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  08-9582016/8': בטל למשרדינו להתקשר יש במזון חוסר או איחור, לתפריט התאמה אי של במקרה

  :חתימה 28/03/2021: בתאריך  בדר מירא: התזונאית ידי על אושר

 

  


