
יקב נבות |  מבשלת פפו  | מושב צלפו� | כשר

לקבוצות במהל� השבוע ולקהל הרחב בימי שישי.
02-9992291, 054-5304576  

חלביות  ארוחות  מגישי� 
בלב  ומפנקות  עשירות 
לחמי�,  גבינות,  הכר�. 
שקשוקה, 
לטי�, פוקצ‘ות, 
מרקי�. במקו� מייצרי� יי	, 

בירות ו
יידר דובדבני�.

שבתשישי ✓✓

מחלבת עיזה פזיזה  |  מושב טל שחר  |  כשר

שישי בשעות 10:00, 12:00, 14:00 בתיאו� מראש.
052-2589900

ליו�  חקלאי�  להיות  בואו 
את  ולהכיר  ללט�  אחד, 
העיזי� מקרוב, ללמוד להכי	 
ולהנות  ביתית  עיזי�  גבינת 
ויוגורטי�  גבינות  מקפה, 

תוצרת המקו�. 

שבתשישי ✓

יקב כר� ברק | חוות רוזנברג | מושב בקוע 

שישי 10:00בהזמנה מראששישי 10:00-14:00 

052-6288591

טבע  על  המשקיפה  בפינה 
לברנ�׳  בשישי  ארוח  ונו�, 
מחמצת  לחמי  ע�  מפנק 

וגבינות תוצרת בית.
ארוח  השבוע  באמצע 

קבוצות בתיאו� מראש.

שבתשישי ✓✓

✓✓✓

הבית של 
לווה  |  עי� נקובה

כל ימות השבוע כולל שבת 10:00-19:30

054-3373652, 054-3355353

ג'אג'  אותנטי.  ערבי  מטבח 
וקשיו,  צנובר  באורז  מחשי 
כי
וני גבינת כבשי� וזעתר, 

ינייה,  מקלובה,   ,�
מנ

שפע של 
לטי� ובשרי�.

שבתשישי

✓✓✓

living in the levant ראפה �החיי� בלבנט  |  עי

שישי שבת 11:00-16:00

052-8283710, 052-2878951

אצלנו  אותנטי  ערבי  אוכל 
של  מטעימות  תהנו  בחצר. 
מג׳דרה,  מקלובה,  פע�: 
טבולה,   ,
חומו מו
אח	, 
לח�  ע�  ועוד...  באבאגנוש, 
כפרי, מי� תמר הינדי טבעי .

שבתשישי
 

 

בר בכפר | אוכל כפרי בשרי | מושב טל שחר

שבת 09:00-17:00 

 054-7830716

במתח�  שבת  בכל 
נית	  ביקב"  "מעצבי� 
בוקר  מארוחת  ליהנות 
צהרי�  ארוחת  או  נעימה, 
לכל  להנאתכ�.  בשרית 

המשפחה. 

✓✓ שבתשישי

מלו� צובה  |  קיבו� צובה |  כשר

02-5347090 

צובה  מלו	  ולובי  במרפ
ת 
של  המרהיב  הנו�  מול  אל 
הרי ירושלי� וכרמי היי	. מידי 
חלבי  בראנ�'  שישי  יו� 

איכותי המוגש במזנו	.

שבתשישי✓

מוזה בהר מ
עדת ש�  |  מושב שורש |  כשר

א-ה: 12:00-23:30 שישי: 09:00-17:00 
02-6246897

של  נשימה  עוצר  נו�  מול 
נמצאת מ
עדת  יהודה  הרי 
ש�  מטבח  בהר.  מוזה 
צרפתי  ב
גנו	  יצירתי 
מושל�  המקו�  י�-תיכוני. 

לאירועי�.

שבתשישי✓

אזור ההר

מ
עדה שביל עיזי�  |  מושב טל שחר  |  כשר

08-9495964 ,052-3977987

ייחודית  חלבית  ש�  מ
עדת 
המגדירה מחדש את אנינות 
הטע�, מנות ייחודיות, חוויה 
לח�,  מרעננת  קולינרית 
של  ק
ו�  בנו�  הטבולה 

טבע, כרמי� ושדות ירוקי�.

שבתשישי ✓✓
א-ה: 09:00-22:30  שישי: 09:00-15:00 מוצ"ש: 19:30-22:30 

פ
טיבל
האוכל הכפרי ה-16

במטה יהודה

   
 

עליה | מושב גפ�  |  כשר

שישי 11:00-15:00 בתיאו� מראש
08-8582103 052-2442804

מיטב  פי  על  מרוקאי  ארוח 
עליז  שופע  שולח	  המ
ורת. 
ממולאי�,  עופות  וצבעוני, 
דגי�  
לטי�,  של  שפע 
מנות  ועוד  פיקנטיי� 
מרהיבות מהמטבח המרוקאי.

שבתשישי✓ ✓

הבית של זוהרה |  מושב לוזית |  כשר

02-9911143 ,053-2250192


בתא  תגיש  ביתה   בחצר 
מרוקאית  ארוחה  זוהרה 
ודגי�,  בשר  מ
ורתית, 
של  ושפע  מהביל   
קו
קו
במקו�  טריי�.  
לטי� 

מכירת תבליני� וריבות.

✓
שישי 10:00-15:00   בתיאו� מראש

שבתשישי

 

משק יי� הנ
 שטרנב� | מושב גבעת ישעיהו

פתוח 10:00-18:00.
052-3859926, 02-9990162

ב
וכת הגפני�, שליד היקב, 
מ
עדה י� - תיכונית כפרית 
במ
ורת "Slow Food", הצופה 
אל הכר� ואל נופי הק
� של 

יורי�,  ביקב  עדול�.  גבעות 
פתוח  יי	.  וקניית  טעימות 

בל"ג בעומר ושבועות.
✓ ✓✓ שבתשישי

 

יקב קלע דוד  | מושב גבעת ישעיהו |  כשר

שבת 9:00-16:30 בחנות היקב
052-7250905, 02-9994848 

ואדומי�,  לבני�  יינות  ביקב 
בשלות  גבינות  בציד� 
וארומטיות המיוצרות מחלב 
הגבינות  בי	  וכבשי�.  עיזי� 
וקימל,  תו�-מרווה  גבינת 
פיקורינו, קשקאבל אמנטל .

✓✓ שבתשישי

 

גלריה קקאדו | מושב צפרירי�

שבת 10:30-16:00  
 02-9998921, 052-8625271

חגיגה צבעונית וטעימה של 
מאכלי� אתניי�:

מרקי�  צ'אטניפוקאצ'ה, 
הודיי�  תבשילי�  מקוריי�, 
באירוח  והכל  מפתיעי�, 

אמנותי ובכלי� ייחודיי�. 

✓✓ שבתשישי

 

חוות עדול� | מושב צפרירי�

שישי ושבת  10.00 עד השקיעה (פתוח כל השנה)
053-7262593, 052-8396707

אקולוגית  עיזי�  חוות 
גבינות,  לייצור  אורגנית 
וירקות,  גבינות  פלטות 
בטאבו	, קדירת גדי בטאבו	.

חליבה  ל
יורי  להירש�  נית	 
ומרעה יציאה  ב 11.00.

✓ ✓✓ שבתשישי

�מבשלת שריגי�-מרכז מבקרי� | שריגי� לי-או

שישי 10:30-17:00 שבת 10:30-17:00
054-5599484

איכותיות  בוטיק  בירות 
באווירה טובה, מגוו	 מאכלי� 
בירה:  ע�  טוב  שהולכי� 
חומו
 טרי, ממולאי�, כריכי 
נקניקיה  מעוש	,  בשר 

בלחמנייה, מאפי� ועוגות. 

✓ ✓✓ שבתשישי

ימי� א-ה 09:30-23:00 שישי 09:00-14:00 מוצ"ש כשעה אחרי צאת שבת. 

�מ
עדת ש� ובית קפה לי-או� |שריגי� לי-או� | כשר למהדרי

 02-6282288 ,054-6664324

ומפנק,  עשיר  חלבי  תפריט 
פיצות,  פריכי�,  מאפי� 
שלא  ופ
טות  טו
טי� 
אדישי�,  אתכ�  ישאירו 
כפרי  ב
גנו	  רענני�  
לטי� 
איטלקי. בכל יו� מנות דגי�. 

שבתשישי✓

הבית של או
נת |  מושב עגור |  כשר

שישי 11:00-14:00 בתאו� מראש

בי	 
ירי� בוהקי�, פתיליות, 
פרימו
י� וניחוח אוכל ביתי 
את  הממלא  שמחה  מלא 
א
נת  מגישה  האוויר, 
מובחרות  מנות  בנמרצות, 
מהמטבח הכורדי המ
ורתי.

02-9912868, 050-7510161 שבתשישי✓

✓

מאכלי ננה |  שריגי� לי-או�  | כשר

שישי 10:00-15:00 בתאו� מראש

חיטה  ממולאי�,  גפ	  עלי 
דלעת  ברוטב  גרו
ה 
צח  במרק  קובה  וחצילי�, 
מנות  ועוד   
חומו וגרגירי 
הכורדי  מהמטבח  מרהיבות 
מעשה ידיה של 
בתא רחל.

052-2407232 שבתשישי

�משפחת אהרו�  | שריגי� לי-או

שבת 11:00-17:00 בתאו� מראש

מוגש  משובח  כורדי  אוכל 
על  המשקי�  בית�  בחצר 
נו� יפהפה , מארחי� על פי 
הכורדית,  המ
ורת  מיטב 
קובה, ממולאי� , עו� ברכז 

רימוני� ועוד הפתעות.

052-2407232 ✓ שבתשישי✓

✓

�ברדלי  |  שריגי� לי-או

שישי 08:30-16:00 שבת 11:00-18:00 

ללחמי  בוטיק  מאפיית 
שישי  בימי  ייחודיי�.  שאור 
וארוחות  קפה  לחמי�, 
בוקר. בימי שבת במתכונת 
ירקות  איטלקית.  פיצריה 

אורגני� וקינוחי�.

050-5753548 ✓ שבתשישי

�נפלאות הגריל הארגנטינאי |  שריגי� לי-או

שישי בתיאו� מראש שבת 12:00 עד החשיכה 

בחצר ביתינו הנושק לפארק 
בריטניה גריל ארגנטינאי ע� 
יצירתי:  ישראלי  מטבח 
ירקות מהגריל, 
לטי�,נתחי 
על  הנצלי�  ע
י
יי�  בשר 
גריל ענק וקינוחי� מפנקי�.

054-4341282 ,054-5987231 ✓✓ שבתשישי

�העוגות של אבא במבשלת שריגי� | שריגי� לי-או

שישי 10:00 - 15:00 שבת 10:00 - 16:00

את�  וטרי.  איכותי,  טעי�, 
ממגוו	  ליהנות  מוזמני� 
עוגיות,  עוגות,  מאפי�, 
פרליני�, ממתקי� וקינוחי�. 
הכל בעבודת יד ו"בהטעמה" 

אישית.

050-6235436 ✓✓ שבתשישי

אזור עמק האלה - עדול�

�טונקה | שריגי� לי-או

053-3303687

עוגות,  בוטיק.  קונדיטוריית 
בשלל  וקינוחי�  עוגיות 
גלוט	  ללא  טבעוני,  טעמי�. 
במקו�  לשבת  נית	  וחלבי. 

לקפה ועוגה.

✓✓ שבתשישי✓
שישי 09:00-16:00  שבת 10:00-17:00

לה טרה פרומ
ה - יקב מ
עדה  | קיבו� גת
המשלב  מטופח  בוטיק  יקב 
ע�  הקוצ'יני  המטבח  את 
לארוחות  האיטלקי  המטבח 

משובחות ומיוחדות. 
ייחודיי�  מזני�  יינות  ביקב 

בעלי אופי איטלקי.

✓ שבתשישי✓
חמישי: 19:00-22:00 שישי: 12:00-16:00, 19:00-22:00  שבת: 12:00-17:00

050-5684775 בתיאו� מראש

✓

מלו� יד השמונה |  יד השמונה

שישי 09:00-12:30 בתיאו� מראש

שישי 10:00 בתיאו� מראש

02-5942000

במ
עדה המשקיפה על הרי 
יהודה מוגש "בופה בראנ�". 
מהטבו	,  פוקאצ'ות  לחמי�, 
משק,  גבינות  תבלי	,  צמחי 

לטי�, פשטידות, דגי� ועוד.

שבתשישי ✓

שישי 08:00-15:00

שישי בהזמנה בלבד שבת  12:00-18:00 בתיאו� מראש

נורית ואיתי מבשלי� הודי |  מושב מטע

 052-8333844 ,050-7472775

אוכל הודי צמחוני בלב הטבע 
טעמי�  ריחות,  של  חגיגה 
וצבעי�, אוכל עשיר ומתובל 
היטב. ארוחות טאלי, מ
אלה 
דו
ה, צ׳אי וקינוחי�. שיעורי 

יוגה במקו� בתיאו� מראש.

✓ שבתשישי✓ ✓

בורק
 אמא  | צור הד
ה  |  כשר

02-6723182

וקפה.  אוכל  מאפה,  בית 
המוצרי�  כל  את  המייצר 
לחמי  יד.  בעבודת  בעצמו 
מאפה  עוגות,  בריאות, 
 �
שמרי�, והקאדה המפור

בטע� של פע�.

שבתשישי✓ ✓

גליתא חוות השוקולד  |  קיבו� צובה

כל השבוע ושבת 10:00-18:00 שישי עד 17:00

02-5347650

בר  מתוקה,  שוקולד  חווית 
קינוחי�  קפה,  שוקולדי�, 
מתנות  גלידות,  מתוקי�, 

ו
דנאות שוקולד.

✓ שבתשישי✓ ✓✓

�ד� ובת  |  מושב כי
לו

שישי ושבת 10:30-16:30 בתיאו� מראש בלבד.
054-4666799

עמי�  מאכלי   : היתו�  כור 
מלפטי   - אישית  בפרשנות 
רולי�  רוזה,  ברוטב 
בראנ�׳  יי	/בירה  מפתיעי�  
נו�  מול  הבריכה,  שפת  על 

מרהיב.

✓ שבתשישי✓ ✓✓

שישי 10:00-15:00   

יקב קטלב |  מושב נ
 הרי� |  כשר

 02-5703575   054-7591866

לכבוד הפ
טיבל, שידכנו את 
שלנו  המיוחדי�  היינות 
לגבינות צרפתיות משובחות. 
אלינו,  אתכ�  מזמיני�  אנו 
ליהנות מהשילוב הנצחי של 

גבינות מצוינות ויי	 איכותי.

שבתשישי✓ ✓     

בית קפה ו
יפור  |  בית ילי�   |  מוצא

שישי 9:00-15:00  שבת 10:30-18:30 בתיאו� מראש
 050-8386831/0

בנחלה ק
ומה במוצא ישנו 
כפרית  באווירה  קפה  בית 
מציע  המקו�  נעימה. 
קישי�  גבינות,  פלטות 
בשבת,  ג'חנו	  ביתיי�, 


לטי� טריי� ועוד. 

✓ שבתשישי✓ ✓✓

 

שישי 09:00-15:00 שבת 11:00-15:00

דודה לאה |  צור הד
ה

052-5705283

שפע  הענקי�  ה
ירי�  בי	 
קובה,  בייתי,  אוכל  של 
אוכל  ממולאי�,   ,
קו
קו
חיו�  ע�  באהבה  שנעשה 
לקחת  אפשר  ושמחה. 

הביתה כל השנה.

✓ שבתשישי✓ ✓✓

יקב רמא   |  מושב מטע  |  כשר

050-5065880 , 052-5298511

במרכז המבקרי� ביקב רמא 
הממוק� מול נו� הרי� תהנו 
ממאכלי�  משובח  מיי	 
בניצה   ,
בואיקו בולגריי� 
מרק  גבינות,  בניצה  תרד, 

טרטור, פוקצ׳ות, 
לטי� .

שבתשישי✓

שישי 11:00-15:00

בראנ� חדר אוכל |  קיבו� צובה |  כשר

050-4333906

בראנ�' ב
גנו	 קיבוצי בחדר 
צובה  קיבו�  של  האוכל 
מתקיי� מידי שישי ומתאי� 
ילדי�  ע�  למשפחות  ג�  

ומוגש במזנו	 חופשי.

שבתשישי✓

שבת לפני הצהריי� עד הערב. בתיאו� מראש 

"פלנצ'ה 56 " | מושב בית זית 

052-5865590

ונקניקיות  בשרי�  חגיגת 
מהגריל ומהמעשנת, אצלנו 
בחצר היישר מהפרובינציות 
מתאי�  ארגנטינה...  של 
נית	  לתיאומי�  למבוגרי�. 
להתקשר או לשלוח הודעה.

✓✓ שבתשישי

כל ימות השבוע מ 9:00 עד החשיכה.

ברבהר | קפה מ
עדה | צומת נ
 הרי�

 02-5333889  052-3630664

נחל  בחניו	  שוכ	  ברבהר 
הנו�  מול  שולח	  קטלב 
הרי�  ואוויר  ביתית  באווירה 
צמחוניות,  מנות  מצויי	. 

טבעוניות ובריאות.

✓✓ שבתשישי✓

קיפצובה |  קיבו� צובה

02-5347952

חוויה מקפיצה ומתוקה לכל 
טבע  של  חגיגה  המשפחה. 

ואטרקציות .
ופי
ול  
דנת קישוט עוגיות 

בבצק 
וכר

✓ שבתשישי ✓      
שבת 12:00-15:00

אזור המזלג

קפה טל Coffee & Private Bar | מושב אורה | כשר

052-4740562

בית קפה-בר הנמצא בתו� 
של  באווירה  פורח,  בו
ת	 
עמה  מביאה  וחופש.  בית 
ניחוח של משהו חדש ושונה.  

לטי�,  כריכי�,  של  מגוו	 
מאפי� מלוחי� ואוכל ביתי.

שבתשישי✓ ✓

א-ד: 07:00-23:00 יו� ה: 07:00-24:00 שישי: 08:00 עד שעה לפני כני
ת שבת

בחצר של עופר  |  מושב מטע

054-7910480

מנתחי�  מעושני�  בשרי� 
באהבה  המוגשי�  מובחרי� 
מפנקות,  תו
פות  לצד 
בירות, 
יידר ויי	 ביתי. כל זה 
מול  פורחת  תבליני�  בגינת 

נו� עוצר נשימה. 

✓✓ שבתשישי✓
שישי: תפריט מיוחד בתיאו� מראש  שבת: 12:00-17:00 בתיאו� מראש.

פיצ'ונקה |  מושב נ
 הרי� |  כשר

02-5799904

בשרית  כפרית  מ
עדה 
הנו�  מול  אל  הממוקמת 
יהודה.  הרי  של  המדהי� 
מטאבו	  פוקצ'ות  מגישי� 

לטי�  שלל  לוהט,  אב	 

ומנות עיקריות משובחות. 

שבתשישי✓ ✓     
א-ה: 10:30-22:30 שישי: 10:30 עד שעתיי� לפני כני
ת שבת

✓

פתוח כל השבוע

יקב קדמא | מושב כפר אוריה

שישי - שבת 11:00-15:00 

054-9195156  050-6348662

מזמי	 אתכ� למ
ע אל עול� 
היי	 בימי קד�. הצטרפו אלינו 
ל
יור מרתק, ומבחר גבינות 
גורמה ויי	 פינוקי�. בכל שעה 
במהל�  (בתשלו�).  עגולה 

השבוע בתיאו� מראש. 

✓ שבתשישי✓ ✓ ✓

✓

 

הבית של טובה |  מושב מח
יה

שישי 11:00-15:00 בתיאו� מראש
02-9914619, 050-6382714

מ
ורתי  קוצ'יני  מטבח 
"מ
אלה  לבת.  מא�  העובר 
ובשר,  עו�  תבשילי  דו
ה", 
פ
טלי�,   ,
קוקו מטבלי 
מהמטבח  קטניות  תבשילי 

הדרו� הודי הקלא
י. 

שבתשישי

✓

�הטורקי |  צומת אשתאול |  כשר למהדרי

02-9925167

ביתי  ואוכל  בשרי�  מ
עדת 
בכל  פאני.  של  ממטבחה 
מוכ	,  אוכל  שוק   - שישי 

לטי�,  של  עצו�  מבחר 
תו
פות, בשרי�, דגי� ועוד... 

והכל בטע� של אמא. 
פתוח כל ימות השבוע

שבתשישי      

חמישי✓

 

משק חביביא�  |  בכני
ה למושב נח�

חמישי 09:00-18:00

050-7412360

ערוגות  בי	  יהודה  הרי  בלב 
שוכ	  נח�,  שבמושב  ירק 
ק
ו�.  אורגני  ירקות  שוק 
מגוו	 יחודי של ירקות ופירות 
מקומיי�,  טריי�,  אורגניי�, 

עונתיי� ורענני�.

✓

 

לילי עזיז  | מושב זכריה |  כשר

שישי 11:00-15:00 בתיאו� מראש
050-7380869  02-9917379 

מהמטבח הכורדי המ
ורתי, 
ברוטב  ע
י
י  חמו  קובה 
קובה  וירקות,   
חומו גרגירי 
כורדית,  מג'דרה  
לק, 
ממולאי�, תבשילי בשר ועו� 
ולקינוח עוגות ותה מתקתק. 

שבתשישי

 

✓

 

הקדרה של 
בתא | מושב צפרירי� 

שבת 12:30-17:30 בתיאו� מראש.
02-9921875, 050-2583849

נופי  מול  טבעי  חורש  בגינת 
מלהטטת  האלה,  עמק 
ארוחות ממיטב  רינה  
בתא 
המקומי,  הערבי  המטבח 
טעמי�  צבעי�,  של  שפע 
וניחוחות. לקבוצות כל השנה.

שבתשישי

 

✓054-4335016

טחינא מפעל בוטיק לטחינה | קיבו� נתיב הל"ה

שישי 10:00-15:00 שבת 11:00-16:00

בואו לטעו� מהטחינה שלנו, 
טע�  ע�  במיוחד  בריאה 
וללא  תו
פות  ללא  ייחודי. 
להתארח  מוזמני�  קלייה. 
ולחוות תהלי� טחינה ולהנות 

מהטע� המופלא.

✓✓ שבתשישי

 

היווניה שלי | הטברנה של תומר ואפרת | מושב תרו�

שישי: 10:00-13:00

054-6747852   050-7202705

יווני,  ב
גנו	  בוקר  ארוחות 
יווני,  
לט  בלקניי�,  מאפי� 
ציזיקי, חביתות, לח� כפרי, 
השדות,  מ	  בר   
א
פרגו
מוזיקת  באווירת  יי	,  אוזו 

הרבטיקו היוונית. 

שבתשישי✓

 

�קפה על המי� | מושב מ
ילת ציו

שבת 09:00-17:00
054-2604311, 02-9915836


לטי�,  בוקר,  ארוחת 
במחבת  שקשוקה  מרקי�, 
מהבילה, מבחר מנות ילדי�, 
מבית  איכותי  קפה 
וקינוחי�  "לאבאצה" 

מפתי�.

✓✓ שבתשישי אזור לטרו� - גיזו

אנטקא |  קיבו� נתיב הל"ה |  כשר

02-9900217

טרי,  טרי  
גנונות המזו	  כל 
תחת קורת גג אחת. מול נו� 
עוצר נשימה. חלות, מאפי� 
אוכל  במקו�.  הנאפי� 

לקחת הביתה. כל השנה.

שבתשישי✓ ✓     

✓✓

 

אצל יונה באהבה  | מושב אשתאול  

א-ה 13:00-17:00 שישי ושבת 12:00-21:00
052-5717624

הקט	  בביתה  מארחת  יונה 
מלא שמחה...אומנות בטע� 
של בית.  מטבח עשיר ובייתי. 
מרק  יונה  של  המיוחדי� 
קובה  חריימה,   ,
קו
קו


לק.

שבתשישי

 

המזלג

לטרו�-גיזו

עמק האלה-עדול�

ההר

חלוקת האשכולות במפה

     
386

395

שריגי�
ליאו�

נ
 הרי�

שואבה


