
  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

   

  חמישי  רביעי   שלישי  שני  ראשו� 
מנה 

 עיקרית

קציצות 
 ברוטב

 שניצל
  : שעועית לבנה, י"ב�, ז'גני

 בתנורו: עו� �א

רצועות עו� 
 מוקפצות

  ,עו� בתנורי"ב: �גני, ז
 בתנורו: עו� �א

  ברוטב ספגטי פחמימה
  30%פתיתי
  מלא

  מלא 50%קוסקוס   תפו"א בתנור  אורז לב�

תוספת 
 חמה

 אפונה וגזר
שעועית 
 ירוקה

  לקט ירקות: ב"י�'ז, גני
 ו: שעועית לבנה ברוטב�א

  אפונה ברוטב
 (או מרק אפונה)

 ירקות לקוסקוס

מנה 
 לצמחוני�

  חומוס  רצועות טבעוניות  שעועית לבנה שניצל סויה עדשי

מנה 
 לטבעוני�

  חומוס  רצועות טבעוניות  שעועית לבנה בולונז טבעוני עדשי

ללא מנות 
 אלרגני�

שעועית לבנה, 
 אורז, אפונה

שניצל, אורז, 
 תירס ואפונה

  לבנה, אורז, אפונהשעועית 
פילה עו�, אורז, 

  ש.ירוקה
שוקיי, קינואה, 
  שעועית צהובה

  V    V    V לח� מלא

  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו� 
מנה 

 עיקרית
 קציצות ברוטב  ו�שניצל

  גני: תבשיל חומוס, 
 בי"ס: שניצל תירס

  שווארמה עו� בתנור

 פחמימה
 50% פסטה

  מלא
 30% פתיתי
  מלא

  אורז צהוב
 50%קוסקוס 
  מלא

  אורז לב�

תוספת 
 חמה

 שעועית ירוקה  תירס
  גני: גזר גמדי

 בי"ס: תבשיל חומוס
 ירקות לקוסקוס

  ברוטב אפונה
( (או מרק כתו

מנה 
 לצמחוני�

  עדשי  שניצל סויה
  גזרג�: חומוס, אורז, 

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

 רצועות טבעוניות
  בתיבול שווארמה

מנה 
 לטבעוני�

  שעועית לבנה  גזר גמדיחומוס, אורז,   עדשי  טבעוני בולונז
 טבעוניות רצועות
  שווארמה בתיבול

ללא מנות 
 אלרגני�

שניצל, אורז, 
  תירס ואפונה

פילה עו�, אורז, 
  שעועית ירוקה

  אפונהשעועית לבנה, אורז, 
 ,קינואה, שוקיי

  שעועית צהובה
, אורז, פילה עו�

  שעועית ירוקה
 V   V   V לח� מלא

   2022 דצמבר�ספטמבר –ליאב קייטרינג 

  חתימה:   202208/01/בתארי':  אור�מור� בראושר על ידי התזונאית: 

  
    08�9582016/8: 'בטל נויהתאמה לתפריט, איחור או חוסר במזו� יש להתקשר למשרדשל אי במקרה 

4/9/22�8/9/22,  2/10/22�6/10/22,    30/10/22�3/11/22,  27/11/22�1/12/22,   25/12/22�29/12/22  

11/9/22�15/9/22,    9/10/22�13/10/22,  6/11/22�10/11/22      4/12/22�8/12/22  

  ואפונה. תירס, אורז, שניצל: אלרגני ללא .תירס שניצל: צמחוני/טבעוני .אורז, שעועית ירוקהשניצלו�,  :יוגש 1/9/22, ללימודי� הראשו� ביו�



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  חמישי  רביעי   שלישי  שני  ראשו�  
 מנה

 שניצל קציצות ברוטב עיקרית
  י"ב: שעועית לבנה,�גני, ז'
 ו: עו� בתנור�א

רצועות עו� 
  מוקפצות

  י"ב: עו� בתנור�גני, ז'
 בתנורו: עו� �א

  ספגטי ברוטב פחמימה
 30% פתיתי
  מלא

  מלא 50%קוסקוס   תפוח אדמה  אורז לב�

תוספת 
 וגזר אפונה ירוקהשעועית  חמה

  גזר גמדי: ב"י�'ז, גני
 ו: שעועית לבנה�א

  ברוטב אפונה
 (או מרק אפונה)

 ירקות לקוסקוס

מנה 
  חומוס  רצועות טבעוניות  שעועית לבנה  שניצל סויה  עדשי לצמחוני�

מנה 
  לטבעוני�

  חומוס  רצועות טבעוניות  שעועית לבנה  בולונז טבעוני  עדשי

ללא מנות 
  אלרגני�

פילה עו�, אורז, 
  שעועית ירוקה

, אורז, שניצל
  �אפונהתירס 

  שעועית לבנה, אורז, אפונה
פילה עו�, אורז, 
  שעועית ירוקה

שוקיי, קינואה, 
  שעועית צהובה

  V   V   V  לח� מלא

  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשו�  
מנה 

  שווארמה עו� בתנור שעועית לבנה קציצות ברוטב ו�שניצל עיקרית

 50%פסטה  פחמימה
  מלא

  אורז לב�  מלא 50%קוסקוס   לב�אורז    מלא 30% פתיתי

תוספת 
 לקוסקוס ירקות לקט ירקות ירוקה שעועית ברוטבאפונה  חמה

  גמדי גזר
( (או מרק כתו

 מנה
  חומוס  שעועית לבנה  קציצות עדשי  סויהשניצל  לצמחוני�

רצועות טבעוניות 
  בתיבול שווארמה

מנה 
  לטבעוני�

  חומוס  שעועית לבנה  קציצות עדשי  עדשי
 טבעוניות רצועות
  שווארמה בתיבול

ללא מנות 
  אלרגני�

שניצל, אורז, 
  תירס ואפונה

, קינואה, שוקיי
  צהובה שעועית

שעועית לבנה, אורז, 
  אפונה

שוקיי, קינואה, 
  שעועית צהובה

פילה עו�, אורז, 
  שעועית ירוקה

 V   V   V  לח� מלא

 !לידיעת הצוות החינוכי

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

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

 סוגי פרי בשבוע. 3על הספק לספק לפחות  .3

 רשות ו/או הצהרו�.הי לדווח על כ' לרכזבמידה ויש ילדי ע רגישות/אלרגיה יש  .4

  חתימה:   202208/01/בתארי':  אור�מור� בראושר על ידי התזונאית: 

  
    08�9582016/8: 'בטל נוישל אי התאמה לתפריט, איחור או חוסר במזו� יש להתקשר למשרדבמקרה 

18/9/22�22/9/22 ,  16/10/22�20/10/22 ,  13/11/22�17/11/22   11/12/22�15/12/22  

25/9/22�29/9/22,    23/10/22�27/10/22 ,  20/11/22�24/11/22 ,  18/12/22�22/12/22  

  ארוחה שוברת שיגרה:
  ).תירס ואפונה(ללא אלרגני: שניצל, אורז,  /מתבל עגבניות, ממרח חומוספיתה, תפו"א אפוי, שניצל תירס – 22/9: כ"ו אלול
  ).ואפונה תירס, אורז, שניצל: אלרגני ללא( עגבניות מתבל/חומוס ממרח, לחמנייה, אפוי א"תפו, תירס שניצל � 26/10: א' חשוו�

, אורז, עו� פילה: אלרגני ללא, טבעוניות רצועות: טבעוני/צמחוני( עגבניות מתבל/חומוס ממרח, פיתה, תירס גרגירי, שווארמה � 24/11 :חשוו� ל'
  ).ירוקה שעועית

, שניצל: אלרגני ללא, קציצות עדשישניצל סויה, טבעוני:  –צמחוני ( עגבניות מתבל/חומוס ממרח, פיתה, גרגירי תירס, שניצלו� – 19/12 :כסלו ה"כ
  ).ואפונה תירס, אורז


