עמוד 1

פעילויותקולינריות

למעלה:

מוסוואן ועלי גפןבאלבאבור;

למטה

מימין:

מנת

מנחלה באל סולטן,

להשכחה

סטייק

במנזר

סנט

בצפון

01

גבריאל

הבריחה לצפון
הגדול

החופש

בשיאו,

הקייטנות

הסתיימו ,הילדים

משתגעים מעצבים .גם החום לא
ואתם
בבית
משתגעים
ממש עוזר .זה הזמן לארוז את
המשפחה או לברוח לחופשה
הארץ
רומנטית עם בני הזוג ולאכול טעים בצפון
//

ריטה

גולדשטיין

בניגודלמיתוס הרווח על
מלכודות

שכולם זוכיםלאכול מהיצירותולחלום
שגםהפולנטה שלהם תהיהמוצלחת כל
מלבר זאת ,קומרובסקי החללאחרונהלהציע
כף.

תיירים בינוניות,

לצפון יש לא מעטלהציע

הקולינרי,

אז

כדאילהתארגן

ולהזמין מקום לפניכם עשר

להנעמת

ארוחות שף אינטימיות בביתו

מראש

של ארוחת טעימות

אפשרויות

מגוונתלעשרה

המנחים לה ניתן לסכם

שאת הקווים

חופשתכם.

במתכונת
אנשים,
מראש

(בשינויים של כשרות ,טעם אישי
והעדפות).
סיור שוק,

ארז

סדנתבישול

קומרובםקי

חלמתם

במתת

שהשף ארז

אתכם אירלבחור

וארוחה

של

אם תמיד

לאירועים יש להירשם באתר
www.erez-komarovsky.co.il

קומרובסקיילמד

דגים

וירקות בשוק ואז ייקח

אובטלפון

מכל זה ארוחה מרהיבה ,זאת
הפעילות
בשבילכם .ביום
הפעילות,

שנמשר מעשר

בבוקר(אז נפגשים בשוקעכו) עד ארבע
אחר הצהריים ,מסיירים בנבכי

הבםטות,

ואחרי כן מגיעים לביתהפסטורלי של
השף במתת ,מתפנקים בארוחה קלה ובכוס
ייןלבן וממשיכיםלסדנה סביבשולחן
ענקי .השף מסביר את אופן הביצוע של
כל המנות שהוא מכין,הכוללות דגים,
בשרוכלהעולה על רוחו
למעוניינים
לעקוב אחר המתכונים לשימוש ביתי .מובן

יין

טוב.

9772929
30.

שנשתל לא
שכולל גם
גידולי
מזמן

רבים

מנזר סנטגבריאל
למנזר סנטגבריאל
שבנצרת אמנם מעט
מסובכת אבל שווה את המאמץ ,שכן נוף
מרהיב

מסעדה

ועל

מחצר המנזר

המשופץ,

גםמלון ומאכלס

בתוכו

שמשקיפה גם

היא על

ההרים סביבה .ביום

מהמקום את

וכןלסייר

כנסיית

בכנסייה

אפשר לראות

קונצרטים מגוונים בזכות

המצוינת שבה; בערב
המרווח או

אפשר

המארחת

האקוסטיקה

לשבת

במסעדהולאכול על

המשפחה,
המגוון

הגטאות
שבקיבוץ

אפשר להתארח עם

ושווה לפקוד

במקום

בפטיו

רקע

שוכנת

שבחיפה .המסעדה היפה מציעה אוכל
מירי השף רן ראש ונעיםלפקור אותה

בדרךלסוף

מצוין

שבוע בצפון ,בחזרה ממנו או

בעת ביקור בחיפה .גם בימי שישי בצהריים

מוצעת בה עסקית משתלמת
כל הסיפור לפחות יקר .מנות כמו שרימפס
וצ׳ילי,בליני בטטה ,ביםק
בחמאת שום
סרטנים ויוגורט או פילה לברק על פירה
שהופכת את

ההארחה הנעים בית וקיט

הגטאות

אינטימית ונעימה

את הבראנץ׳

(שפתוח גםלמטייליםולא

שורשים ,ירקות מאודים ושיפוד
בקציפת דגים הן סיבה

למקום.טלפון:

שרימפס

מצוינתלהגיע

04 8628899

רק
למתארחים) .בבראנץ׳ מוגשות עשרות

מנות ,בהןעלי גפןממולאים
עזיםמתובלות ,סלט
מסולסלת ,סלט חיטה ,שום מקורמל
ביין,לימון כבוש מגוון לחמים הנאפים
בגבינות

המפורסמת

שבמנזר,

שמשמשים את

מטבח המסעדה.

גרגירי חומוס וחסה

העיר

הבשורה

ירקות ,פירות ועשבים

04 6572133

בבית

בנצרת העלייה

שהיום הוא

בקרבת

המנזרלשעבר,

סנטגבריאל ,ראס אלג׳אבאל,טלפון:

לוחמי

נשקף

בחודשים

עפהילדים בקיבוץ לוחמי

טריים,תבלינים
אתכם הביתה וירקח

נצנוצי

האורות באווירה

נעימה לצד

כוס

הקרובים יפרח גן הירק

על הנמל

בחיפה

באווירה חמימה,

מסעדת הנמל

במקום ,עוגות

24

מתוצרת

מיוחדות .הבראנץ׳

ביתית וריבות

מתקיים בימים שני

עד שישילאורחים שאינםלנים
ומחירו 70שקלים.לפרטים:
00:21
השעה

באתר עד

993327
40,
baitvkait@loh.co.il

ארוחה יפנית מסורתיתבכליל
שנה עוסקתצ׳יזורו מהיישובכליל

זה

18

בארוחות גורמה יפניות שהיא מכינה,
ושמען עובר מפה
לאוזן.האוכל
מהסושי היפני שכולםרגיליםאליו
הוא מתמקדבאוכל יפני מסורתי בהגשה
מוקפדתבכלים יפניים ובשימוש בחומרי
שונה

גלם שונים
מנסיעותיהלמקום.

שאותם מביאהצ׳יזורו
הארוחה,

שנדרשים

עמוד 2

הנוף

לקיומה

חמישה

משתתפיםלפחות (אפשר

להתאגד עם צימרים סמוכיםבאזור),
מתקיימת במקום האירוח.צ׳יזורו מגיעה
גםלמרכז הארץ אולדרומה אם הארוחה
להזמנות:
משתתפים.
כוללת יותר מ־ 15

קשהלכתוב
רמדאן באום אל פאח&
להזכיר את
על מסערות בצפוןבלי
אלבאבור הוותיקה מיוקנעם ומוואדי ערה.
החורש מציעה המסעדה טעימה של המטבח
הגלילי האופייני לתקופת הרמדאן,
הערבי
שבמהלכה ארוחת שבירת הצום מפוארת,
חגיגיתומעניינת .ארוחת הטעימות

המיוחדת כוללת סלטלבנה וסברס; סלט
תאנים
וג׳יבנה; במיה עם עגבניות

מצע פריקי;סינייה;צלעות טלה
אדמה

ושום על

בית שערים בגן נעים

ומספקת חוויה

הכוללת עגבניות מגוונות ,זיתים שחורים,

מבצק

שמרים

במילוי גבינה ,אגוזים או שקדים); כנאפה
בצק כנאפהמגולגל סביבמילוי
מברומי
גבינה ,אגוזים ושקדים; וקרם מלבי עם

כגון חומוס מצוין

מ־
00:9

שנעשה במקום (אפשר גם לקחתהביתה),
קובה,מקלובה עשירה עם נתחי כבש,
מנסף ,ממולה (שכבות פרוסותחצילים
אשר ביניהןעגבניות,בצלים ובשר כבש),
טלפון:
חובזהועוד .כביש ראשי בית זרזיר.

04 6514544

עםלבבות חסה ,ביצה קשה ,גבינתעזים,
אנשוביוקרוטונים; ניוקי ערמונים בעבודת
ידסטייל ירון שלו עם כמהין ומרווהועוד.
00:61 00:21
שני־שישי בשעות
עד אחרון
הלקוחות;
אחרון
הלקוחות;

ומ־
00:81

00:21
שבת מ־

סגור בימי

ער

טלפון:
ראשון.

בוקר

בקיש

סירין

במושב כפר קיש

משקיפה על התבורועל

רמות סירין.

המוקפדת משלבת בין
המסעדה
הגלילי.
צרפתיקלאסי לזההישראלי
ניתןלפקוד אותהלארוחת בוקר בסופי
השבוע ,אולצהריים וערב באמצע השבוע.
מטבח

המושקעת

מוגשת במחיר

 75שקליםוכוללת
גלילית;
מור ,גאורה ,קשקבל וגבינת עזים
נתחי מקרל מעושן; מטיאס בטבעות בצל
ושמן זית; סלט ירקות
גלילי; שקשוקה
קלויים ,בצל
כפרית עםעגבניות,פלפלים
וריחן; וקינוחים כדוגמתשטרודל תפוחים
וניל.
בליווי רוטב
וינאי
ראשוךחמישי
מבחר גבינות כמו סנט

בדואי בזרזיר

מסעדת אלסולטאן

יזרעאל
בבית זרזיר שבלב עמק
טובה באווירה נעימהלעצירה אחריטיול

היא נקודה

עם בני

המשפחה .זה  20שנה

המשפחה

המנהלת את המקום בשקט ובמקצועיות
נמצאת בעסקי המםעדנות ומביאה לקהל

טלפון:
ותיקה

וחדשה בעכו

הוותיקה בעכו ,של
היא

מסעדת אורי בורי

המסעדן אורי ירמיאס,

תמיד הימור בטוח בגזרה הצפונית.
שיש זמן,

וכיאהלחופשה לא

לשומקום ,כדאילהתעכב על

ארוחת הבוקר

04 9830730

ער אחרון
הלקוחות;
עד אחרון
הלקוחות;

שישי־שבת

סגור בימי שני.

04 6760976

למי

מוצרלה; קיסר
בצלסגול וגבינת
יזרעאלי

עם תפוחי

האש; וקינוחי רמדאן

ייחודיים של עטאייף(פנקייק

דובדבנים טריים.

השף

רומנטית באמצעות חומרי גלם מתוצרת
מקומית .בין המנות :תנובת איכרי העמק

052 2696562

וירקות על

מסעדת בלה
איטלקי בבית שערימ
מסעדהאיטלקית ים תיכונית של
עידןליפשיץ (אקס מסעדת טוטו בתל
אביב) .המסעדה נמצאת בכניסה למושב

היא

המקומיולמטיילים

באזור

ובדואי שכוללמאכלים

מטבח ערבי

00:21
מ־

ממסעדת

סנט

גבריאל .העלייה

הטעימותהכולל

מרתק

מגוון

ממהרים

תפריט

של

מנות

מהים אחרי בירור העדפות והסתייגויות

(זוהי ארוחת
חלוקה).
הסועדים

היינותיכוליםלהגיע
חמישי ער שבת)למםעדתו

חובבי

בסופי השבוע (בימים

ירמיאס,במלון
האם,

הבוטיק

שנמצאת בתור

אוסף יינות

בקרבת

מרתף

מרשים לצד

החדשה

של

מסערת

מרהיבומכילה

מנות מוקפדות.

שווה

את

המאמץ

