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 יום של כייף בתל אביב
 
 

 ת"א-יפו, 9לבית אשל הגעה     10:00-11:00
 לראות את יפו במימד אחר –רכבת יפו אקספרס 

הצטרפו אלינו למסע בזמן,  מסע אל העיר יפו, עיר מעבר לכל מציאות. דמיינו 
לרגע את עצמכם עולים לנסיעה על רכבת אקספרס רגילה. הכל יפה, רגוע 
ושקט, אבל אז משהו קורה ברכבת, משהו לא רגיל.. ולפתע אתם מוצאים את 

ובתוך מעל , מתחת עצמכם במרדף דמיוני וקסום ברכבת שדוהרת על מסילה 
 העיר יפו.

מסע שמפגיש אותנו עם דמויות מרתקות ומצחיקות שגורמות לנו ממש להיות 

  ולהרגיש באילו היינו שם ועם סיפורה הקסום של העיר יפו.
 חצי קבוצה תצא עם המדריך לסיור קצר בשוק הסמוךמשתתפים  20מעל 

 
  , ת"אלשוק לוינסקיהגעה     11:30-14:00

 ים.  , שוק של ריחות, מלא בתבלינים ופיצוחלוינסקילסיור בשוק נצא 
ואמנות  פיטיהבית של הגר - בשכונת פלורנטין לסיור גרפיטינמשיך משם 

 .הרחוב
 

 טעימות בשוק לוינסקי / שוק הכרמלניתן לעשות סיור *
 במקום הפעילות של רכבת יפו אקספרס*

 
 צהריים בשרית במסעדת ל'אנטרקוטארוחת     14:30-16:00

  *תפריט מצורף בהמשך*
   ניתן להחליף למסעדת פטרוזיליה

 
 

 הערות:

 משתתפים 40עד  20מתאימה לקבוצות של ההצעה  .1

 מטעם "איתן הפקות"  מלווה  כוללת ההצעה .2

 אוטובוס והסעות ליום זה  תכולל אינה הצעהה .3

 ת כשרותכל הארוחו .4

 ומצוידות בביטוחים המתאימיםכל הפעילויות מבוצעות ע"י מדריכים מקצועיים ומנוסים,  .5

 חובש/מאבטח באחריות הלקוח .6

 תאריך האירוע מותנה ביכולות ואישור הספקים .7

 ניתן לשדרג את האירוע במגוון רחב של הפתעות עם לוגו החברה .8

 התמונות להמחשה בלבד .9

 בע"מ הפקותכל הזכויות שמורות לאיתן  .10

 טל"ח .11
 

 
 0509195904נופר   -לפרטים נוספים והזמנת יום גיבוש 
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 במסעדת ל'אנטרקוטצהריים תפריט ארוחת 

 הגשת המנות למרכז שולחן
 

  -מנות ראשונות

 לחמניות מאפה הבית בליווי מטבלי הבית 

 פטה כבד בליווי ריבת תפוחים ולחם בירה שנעשה במקום 

 קרם חצילים ועגבניות שרי לחות  ,חציל על האש מוגש עם טחינה לבנה 

 עם שלל עגבניות טריות ופירות העונה סלט סלק מקורמל 
    מאפה בצק במילוי עוף וירקות מוגש עם רוטב צ'ילי מתוק 

 בשר בקר דק המתובל בשמן זית מיץ לימון ובלסמי –ו בקר 'יקרפצ 
 

 מוגש על מצע אנטיפסטי ללא הגבלה פלטת מיקס בשרים -מנה עיקרית

  אסאדו עגל בצלייה איטית מושרה בסילאן ויין אדום 
   קבבוני אנטריקוט ובשר טלה מוגש עם טחינה לבנה וסלסה עגבניות טריות 

  רצועות חזה עוף במרינדה של עשבי תיבול מוגש עם צ'ילי מתוק בצד 

  נתחי פרגיות צלויות בגריל במרינדת סויה 

  בתיאום מראש – פילה סלמון בתנור –מנה צמחונית 

  בתיאום מראש – רביולי בטטה ברוטב שמנת פסטו –מנה טבעונית 
 

 -תוספות

  טויניגרחסות ועלים ירוקים עם עגבניות שרי גזר ונבטים ברוטב –ירוק סלט  

 תפוחי אדמה אפויים בשמן זית ועשבי תיבול 

  אורז 
 

 -שתייה קרה

  תפוזים ומיםלימונדהקנקני , 

 סודה 
 

 -שתייה חמה
  קפה 

 תה / תה נענע 
 

 -קינוח

 אגוזים ובוטנים מקורמלים עם גלידת וניל עשירה  לד חם על קראסטוסופלה שוק 
  מוס חלבה עם שערות קדאיף ורוטב פירות יער 

  סורבה הבית 
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