גמטעדת רוברג

ליבנים
במושב

הסמוך

לטבריה מציעים

ילדים,
לא רק מנות
אלא גם סדנתבישול בת חמישה ימים במהלך
הגדול.הילדיםילמדולהכין מתכונים
החופש
שונים ומגווניםלארוחות בוקר ,מנות פתיחה ומנות
עיקריות .בסיום תתקיים תחרות שף
לילדים ,עם
צוות שיפוט של כמה שפים .בוגרי הסדנהיקבלו
את המתכונים ,תעודת שףילדים ודיסק עם תמונות
הלימודים.
מימי
סדנתהבישול תתקיים
13
מתאיםלבני
ביולי .המחיר700 :ש׳.
ב־ 26 22
6565176-40
רוברג ,מושב
ליבנים,טל׳
מפעדת גאידו בבנימינה מציעה

משפחות,

תפריט

ופעילויותלילדים
משפחתית

ארוחה הודית

כמו

חידונים ,דפי צביעהועוד .בימיםג׳־ה׳ בין השעות
מוגש במסעדה

03:91 00:71

משפחות קבוע

תפריט

ובו מנה עיקרית ותוספתלבחירה ,סלט
טחינהולהם לכל המשפחה .בין המנות שמציע
המשפחות ניתןלבחורבשניצל ביתי,
תפריט
בורגול
המבורגר טחון טרי ,כבדיעוף,מנגולדממולא
ואגוזים,פילהסלמון בטריאקי ,סלט חזהעוף ,פרגית
על האש ,נקניקיות תוצרת בית,
לביבות כרישה
ומנותספיישלמתחלפות .המחיר 45 :ש׳למבוגר
00:71
לילד .בימי ב׳ החל מ־
ו־  35ש׳
מציעה מסעדת
גאיה תפריט משפחות הודי ,של ארוחתטאלי
פלטה של מנותומטבלים בהרכב אישי
מסורתית
לילד.
למבוגר 35 ,ש׳
של הסועדים .המחיר 45 :ש׳
גאיה ,האומן מול תחנת הרכבת של
8181816-40
בנימינה,טל׳
ירקות,

פעילותלילדים
מתחם

רשת מוזמ הקימה

הרצליה.
40מ״ר,

המתחם

Moses

המקורהPlay,

פעילויות
מציע

בסניף
ששטחו

ומשחקים בכל ימות השבוע

שמתאימיםלילדים בטווחגילים
ואפילו
לגו־לנד ,פינות ציור
לקטנטנים,
והפעלות,
קונסולות משחקים בהם:ווי וגיטרהירו .בימיםאי־
$TS1$איתי$TS1$
רחב:ג׳ימבורי

00:12 00:81
תי
$DN2$איתי $DN2$בין השעות

ובשישי־שבת בשעות

עםהילדים תשהה בייביסיטר ללא
00:12 00:21
ליהנות מארוחה שקטה.
יוכלו ההורים
תשלום ,וכך
הילדים של מוזס תמצאושניצל או המבורגר
בארוחת
וניל
 200גרם ,פירה או טוגני מוזס,גלידת שוקו או
וכוס מיץענבים .המחיר45 :ש׳.
מוזס,

שנקר

 14הרצליה פיתוח,טל׳

.*9449

ברזילי ,במושב ירקונה שליד
במשק
מזמינים את
הילדים וההורים
לפעילות
הרחק מהמחשב,
הטלוויזיהוהמזגן .במהלך החופש
אלטרנטיבית
הגדולתפעל במשק משחקייה
המתאימהלבני  10שנושאה המרכזי :בוץ.הילדים
להפעיל תיאטרון בובות מבוץ,
יוזמנולבנות בבוץ,
אדמה
שירים,
ממשחקים,
וגםליהנות
ועוד
עבודת
אקולוגיות .במשהקייה יהיו מדריכים
פעילויות
מקצועיים מצוות המשק ,שינסו לחבר אתהילדים
לטבעולאדמה .המשחקייהתפעל החל מ־ביולי
הגדול ,ואחר כך גם
וער היום האחרון של החופש
הוד השרון,
מקורית,

$1ST$20$1ST$

00:91 03:71
בחגי תשרי.א׳־ה׳

00:9
ובימיו׳

 $2ND$20$2ND$ש׳
20
03:01.
לילד.
משק
ברזילי,

מושב ירקונה,

5393547-90
טל׳

אנג׳לינה בהוד השרוןהחליט
 fjtr/7של מםעזית
לחשוף את סודותיו לקראת הקיץ ,וכך בכל ארוחת
ילדיםיקבלו הצאצאים דף צביעהייחודי ,עם ציור
יוכלו
המנה שהזמינו ,בתוספת מתכון המנה .כך
יוכלולהכין
הילדיםלאכול במסעדה ,וההורים
להם את המנה גם בבית .בארוחת בוקרלילדים
היום) ,יש ביצים בכל צורה
(המוגשת בכל שעות
שמתחשק ,סלט ירקות,לחם ,ריבה תוצרת בית
וגבינה 39ש׳).

לארוחת
ברוטב עגבניות 39ש׳),שניצל
בלחמנייה עם צ׳יפס
צ׳יפס 42ש׳) ,המבורגר
ולקינוח :כדורגלידתוניל
וקטשופ 42ש׳)
צהריים וערב מוגשים גם

פסטה

עם פירה או

