עמוד 1

עסקית זוגית
לאלה מכם שמציינים את ט״ו באב ,וגם לאלה
והאטרקציות הקולינריות
הנה הפסטיבלים,
האירועים
אהבה
ברחבי הארץ ויציעו דרבים מגוונות לחגוג
שסתם

//

ריטה

רוצים

לבלות,

שיתקיימו

גולדשטיין
גולדשט״ו

אהבה במגוון אירועים

זזוגגיפ

מהודו לתל אביב :עיריית תל

יריד אמנויות

אביב

בשיתוף אתר המסעדות  Restמציעה הערב

נסיעת ריקשה בשדרותרוטשילד
נווה צדק הציורית .מי שלאמעונייןלסייר
יכול להשתתף בערבי שירה וסיפורים על

ובשכונת

אהבה יהודית

באתרי

מורשת רומנטיים בעיר

כמו בית בןגוריון ,מוזיאון

ארץישראל,

בית

הפלמ״חועוד.
המבקרים

יקבי בנימינה חוגג את ט״ו באב באופן

משפחתי ומציע סיורים ,היכרות

עםעולם

היין,
לילדים,
פעילות
שפע שלאוכל .הכל
00:71
ראשוןלשלישי עד השעה

טעימת יינות וכמובן

מתקיים בין הימים

אהבה במרינהבהרצליה :החל מ־
00:81
יתקיים הערב במרינהבהרצליהפסטיבל
מבשלות בירה ביתיות ,שבמהלכו גם
״הלונג שוט״.
תיערף תחרות הבירה הביתית
במסגרתהפסטיבל יציגו  38מבשלי בירה
יותר מ־  100סוגי בירות ביתיות ,לצד בירות
מבית מבשלתסמואל אדמם .מלבד הבירות
תיערר הופעה אקוסטית של מאור כהן
ופיטר רוט .הכניסה חופשית  15שקליםל־

טעימותבירה).

פסטיבל

בין

הברמימ בצפון :היום ,מחר

פעילויות לכל
מגוון
שבהם

איכרים ביקב

שוק

ובשישי

חמישי בשעות הערב
במושב

הרצברג

המשפחה.באירועים,

משתתפים יותר מ־  15יקבים ,ניתן
ארוחות מיוחדות במסעדות שבאזור,

מודרכים ,ירידים ,מופעי מוזיקה

וכמובן סיורים וטעימות ביקבי הבוטיק .בין
האירועים :ידיר איכרים

בכרם בן זמרה,טיול

סתריה

האירועים,שיכללו

מהבוקר ועד

בכרם וביקב

שבשפלת

גם שוק

יהודה.

איכרים ובו

גבינות ,שמן זית ודבש מיצרני האזור,

פתוחים לקהל הרחב ללאתשלום.
ברלתון:
יין קינוחים

השקת

יקבדלתון יחגוג מחר

האהבה וישיק

את יום

יין

קינוח חדש העונה

לשם אנה (ומוקדש לאשתו של
ילוו גם טעימות של
היקב) .את האירוע
מייסר

מגוון גבינות צאן ומוזיקה.
00:51 00:01
באזור

התעשייהדלתון.

מזון נשמד!
שנסונימויין

בר חנינא מציע

בשוק

הפשפשיפ :גסטרו

תפריט זוגות במחיר

 99שקלים לאדם
טאפאס,

וממבחר

ומחרתיים יתקיים פסטיבל בין היקבים ,ובו

למצוא
טיולים

והזמנותwww.2beav.co.il :
הרצברג :בימי

הצהריים יתקיימו סיורים

בציר ביקבי בנימינה :מרכז

של

לילי וטעימות
בוקרלבן בכרמי יקב
לוריא,
במצפה עמוקה,טיולג׳יפים בין כרמיהיין,
חגיגה יוונית מבית יקב אדיר לצד סדנת
גבינות ממחלבת אדיר.לפרטים נוספים
יין

בחסות יקב

הריגליל,

המורכב מטעימות

יין

כשברקע יתנגנו שנסונים

רומנטיים .בין היינות :קאווה קמפווייחו,

פינוגריג׳יו
 2008בין

שיוצעו
בטחינה,

201

פסקווא וקברנה שיראז

הטפאםים בסגנון ים תיכוני

בתפריט :םביצ׳ה יפואי ,כרובית
שרימפס

בשמנת ,שמן זיתוזעתר,

שוקולד.
סלט סלקיםוטראפלס
בליידיימ :מסעדת ביתבנמל בנמל תל
אביב מציעה ארוחה ללא סכו״ם בערב ט״ו

עמוד 2

פרלינים

לזוג .בין המנות:
 222שקלים

באב במחיר של
סיגריםממולאיםעוף,מולים
פוקצ׳המתבלים וירקות שוקועוד.

המבורגרפורטבלו של פטריותפורטבלו

וסרטנים,

ת־קיופ ביפו:

אנטיפסטיממולאות בקבבעגל

טחינהירוקה; סטייק

מציעה ארוחת אהבה המשלבת בין מנות

ערביות לצד

מנות

ביסטרו
קלאסיות.

והיאתלווה

 159שקליםלסועד

קרפצ׳יופילה
ממולאות בבשר) ,סינייא ,עראים,

של

ספיחה
(לחמניות
כנאפה

הערב

זוגיתועוד.

האכלה
בתל
המסורת ,שלפיה נוהגים בני הזוגלהאכיל
זה את זה .ניתןלבחור פלטה זוגית צמחונית
159
שקלים),

האתיופית

האהבה על

אביב תציין הערב את חג

פי

המורכבת מאפונה צהובה

מרוסקת ומבושלתבתבלין עדיןובצל,
תבשיל סלקועוד ,או פלטה בשרית 229
שקלים),הכוללת בשר עוף מוקפץומתובל
בתוספות בצלופלפל חריףועור .במקום
תתקיים הופעה חיה של להקת הבית ויוגשו
כוסותליקר דבש אתיופי תוצרת בית וקפה

של

בארוחת שף

שחור אתיופי.

אביב מציעה ארוחות מיוחדות במחיר

קוקטייל קיצי,
לזוג,הכוללות
 385שקלים

של

עגבניות שרי

שוט צונן שלגספצ׳יו

מפולפלות ,זוג
תמר

לבחירה,
מובחר מיושןבתלייה

מנה עיקרית זוגית

של

טיבי

והשפית

מיקה

תזמורת הבארוק.

בתפריט :״סרטנים בשקיעה״
כחולים ,גרגירי תירס,פולנטה,
סרטנים
בשר

סלט
עלים,

ביסק

״מתוקונימוח״
רטטוי

שקדים ורוטב

הארוחה 300

לתושבי

סרטנים

ושמן
וניל;

ניוקי ריקוטה מתוקה,

קיץ ,זיתים,

קישואים תרד עגבניות
יין

מוסקט,ועוד .מחיר

שקליםלאדם.

 20אחוז הנחה

הצפון.

סיפורימ

ירושלי& :ב״המטבח של
בהרי

רמה״ בנטף יציינו את החג הערב
מיוחדת

של

יקבפלאם)

חגיגה כשרה :מסעדתליליות ברעננה

מנת פתיחה

השף חיים טיבי

מוסקט

במצפה הימים חוגגת

בליוויסולני
שרון,

הדדית :מסערת חבש

ובתל

אהבה צפוני :מסעדת

קונצרט

בארוחה

השף תומר ניב (בשיתוף יינות
ויארחו גם

שתדבר על זוגיותועל

מספרת סיפורים
אהבה .בין המנות:

קרוסטיני של בריוש עם
בגריל ,סורבה גזרופטל
פילה בקר צרובים
לסועד290 :שקלים.
שחורועור .מחיר

חמאת כמהין ,נתחי

ראשונות

אנטרקוט

 500גרם) וקינוחזוגי.

ט״ו במנזר :מסעדת סנטגבריאל
השוכנת בסמורלמנזר עתיק
למלון ״סנט
גבריאל״ ,משקיפה על נופה

בנצרת,

ששופץ והפך

מתנות

בישקוטיםורודים; ועוגת פרחשוקולד
מוםשוקולד אווריריוקל על
שוקולדבשילוב שכבה עשירה של קרנץ׳
שוקולד.
פייטה ,מצופה בפרחי
מארזישוקולד :רשת חנויותשוקולד

תחתית פאדג׳

הבוטיק

 chocolataמציגה מארזים

שוניםלחג ,בהםהשילוב
שוקולדויין
מארזהמכיל יין רוזה מבעבע,
שתי כוסות יין וסוגישוקולד שונים במחיר
שקלים; מארז בריאות שוקולד אורגני
319
המתבקש בין

וצנובריםועוד.

בבקבוק קאווה .בתפריט:
בקר,

וכבש

"חלבי" ,מוגשות לצד
אנטרקוט  300גרם מבשר משוישממולא
בחזה אווז מעושן וגבינה ,לצד מג׳דרה

מסעדת ביסטרו  60ביפו

הארוחה תוצע במחיר

המרהיב שלהעיר .בין המנות שיוגשו הערב:

ומו

שוקולד של

מתוקות

עוגות אהבה :רשת
רולדין
יצאהבליין של עוגותזוגיות ,בהן עוגת
בלנקו פברומבואז בוואריה פטלבשילוב
מרנג אגוזילוז ווריגטו תותייער ,מצופה

הארצית

מריר  70אחוז קקאו עם חמוציות,שוקולד
פרלינים במחיר 149
מריר ללאגלוטן ומבחר
שקלים; ומאתים נוספים שניתןלהרכיב
לבר מהמגוון בחנותהכולל  400סוגי
שוקולד .את המארזים ניתן
להזמין בכל אחת
מחנויות
המספק

הרשת או ישירות

באתר

שירותמשלוחיםלרחבי

האינטרנט
הארץ.

www.chokolata.co.il
סלסילותלאוהבים :במסעדת שקד בנמל
תל אביב משיקים לקראת החגסלסילות
פיקניק בטייקאוויישתוכלו לקחתלמיקום
רומנטי .סלסילת ביאנקה,לדוגמה,כוללת
קלצ׳ונה אנטיפסטי או פיצה ביאנקה ,בקבוק
קטן של קברנה סובניון מיקב רקנאטי ,קנקן
מיץ טבעי ,פוקאצ׳ת לב עםנוטלה אוסופלה
שוקולד ב־ 99שקלים.
פונדו בצומת סביון :המעדנייה של
גולדשטיין הפיקה קינוחזוגי של מאפה
מילוישוקולד בתוספת פירות
שוקולד עם
טרייםלטבילה לצר זוג כוסות קאווה
על חשבון הבית ,במחיר 44שקלים .את
המרפסת הרומנטיתמקבלים בחינם.למי
שרוצהלחגוג את היום בפיקניק בחוץ מציעה

קייק

ארט,

טוגת

בלנקו

המעדנייה סלים
שקלים,הכוללים
סלטים,לחמיםויין.

פברומבואז

במחיר

של החל

שלרולדין.
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מאפים ,גבינות ,ממרחים,

ברגרזוגי :סניפי

היום ועד

רשת מקס ברנד יגישו

שבת מנה זוגית

עםמרשמלו,
ועוד .בנוסף לכך
פרלינים למתנה בכל

של פונדושוקולד

פירות טריים ,מרנג
משיקה

מאפינס

הרשת מארזי

המכירה

נקודות

שלה

בארץ.
קקאו ארט :קונדיטוריית

קייק

ארט יצאה

בקולקציית קקאולט״ו
ניתן למצוא קונוסמשוקולד מריר עם מוס
שוקולדוטראפלסשוקולד מצופה בגאנש;
לבבות מוסשוקולד אישיים ממוסשוקולד
לבן עם פירות יערומרנג; מארזיפרלינים
וטראפליםועוד.להשיג בתל אביב ובבת ים.
לחמים ואהבה :מאפייתלחמים בתל אביב
באב ,ובין

מציעה שלל
שוקולד

מוצרים כגון

המוצרים

בגט
ולחמניית

בצורתלב,עוגיית הבית

בצורת

לב ,קונפיטורה פרי ,סנט אונורה זוגית עם

מקורמלות ,טארטלט קרם פטל
פחזניות
בקישוט פירות יער טרייםועוד.

מתנותבסנטרל:
בוטיק מנטרל בתל אביב

רשת הקונדיטוריות
וברמת השרון

מציעה מתנות אהבה מתוקות כגון צ׳אנקים

שלשוקולד
להרכבה עצמית ,בהם מוסוניל ופירות יער
בציפוישוקולדלבן ופאי
לימון.
גלידת ט״ו באב:
גלידרייתאלורה
ברחוב מרמורק בתל אביב יצרהלכבוד החג
ספיישלים כדוגמתגלידת קרםשוקולד
וקרם אגוזילוז וקינוחים זוגיים נוספים
שניתן לרכוש במקום.
איכותי ופטפורים

במארזים

אץ

דבר

כזה

מתוק

מדי

