נספח ג -3-מחירון מוצרים לדוגמא ,קפיטריה סמינר הקיבוצים

מנה
מספר

קטגוריה

שם

הגדרת מוצר

בקבוק מים מינרלים
פחית משקה מוגז
פחית משקה קל
מיץ תפוזים סחוט טרי
מיץ גזר סחוט טרי

 500מ"ל
פחית קוקה קולה ,ספריט,פאנטה  330 -מ"ל
פחית משקה בטעם פירות ,פריגת 330 -מ"ל
מיץ תפוזים סחוט במקום מתפוזים טריים 330 -מ"ל
מיץ גזר סחוט טרי במקום 330 -מ"ל

אספרסו
אספרסוט כפול
קפה הפוך
קפה הפוך על בסיס סויה
נס קפה /קפה שחור
תה צמחים

קפה הפוך  250מ"ל
קפה הפוך על בסיס חלב סויה  250 -מ"ל
נס קפה /קפה שחור בתוספת חלב 180 -מ"ל
תה צמחים עם נענה טריה  250 -מ"ל

מחיר

יצרן

הערות

משקאות קרים
1
2
3
4
5

מחיר כולל פקדון
מחיר כולל פקדון
מחיר כולל פקדון

משקאות חמים
6
7
8
9
10
11
מאפים
קרואסון /עוגת שמרים ללא מילוי מאפה שמרים גדול ללא מילוי באפיה במקום  140 -גרם
מאפה שמרים גדול עם מילוי כגון שוקולד באפיה במקום  160 -גרם
עוגת שמרים עם מילוי
בורקס בצק עלים עם מילוי גבינה /תפו"א באפיה במקום 160-גרם
בורקס בצק עלים
מאפה פילו במילוי גבינה באפיה במקום  160 -גרם
מאפה פילו

12
13
14
15
כריכים
16

כריך קטן

17

כריך גדול

18

טוסט גבינה

כריך מלחמניה חיטה מלאה במילוי ביצים/טונה/גבינה צהובה
בתוספת ירקות משקל כללי  140גרם -משקל מילוי לא פחות מ70
גרם
כריך מלחמניה חיטה מלאה במילוי ביצים/טונה/גבינה צהובה
בתוספת ירקות משקל כללי  240גרם -משקל מילוי לא פחות מ120
גרם
כריך טוסט מלחם חיטה מלאה -במילוי :ממרח זיתים (טפנאד),
גבינה צהובה/בולגרית,עגבנית,טבעות בצל

סלט /פירות
19

סלט ירקות

20

סלט ירקות עם תוספות

21

סלט פירות

22

סלט פירות עם גרנולה ויוגורט

תפוח עץ

23

סלט ירקות -מגוון של לפחות  5סוגי ירקות -תמהיל הירקות ע"פ
בחירת הלקוח במקום -וינגרט ,שמן זית ולימון ללא הגבלת כמות-
הסלט יוגש בכלי בנפח 500מ"ל
סלט ירקות -מגוון של לפחות  5סוגי ירקות -תמהיל הירקות ע"פ
בחירת הלקוח במקום -תוספת כגון גבינה בולגרית/ביצה/קינואה/
עדשים וכו-..וינגרט ,שמן זית ולימון ללא הגבלת כמות -הסלט יוגש
הכלי בנפח  500מ"ל
סלט פירות מפירות העונה -מגוון של  4סוגי פירות לפחות -כגון:
תפוחים ,אבטיח,ענבים,מלון בננה ,תותים ,תפוזים -מוגש בכלי
בנפח  330מ"ל במשקל לא פחות מ  200גרם
סלט פירות מפירות העונה -מגוון של  4סוגי פירות לפחות -כגון:
תפוחים ,אבטיח,ענבים,מלון בננה ,תותים ,תפוזים -מוגש בכלי
בנפח  330מ"ל במשקל הפירות לא פחות מ  200גרם בתוספת
 100גרם יוגורט  ,5%גרנולה  30גרם
יחידה אחת של תפוח עץ מזן גרניסמיט במשקל  150-160גרם

מנות חמות
24

פסטה

25

שניצל בצלחת

26

קוסקוס עם ירקות

27

חזה עוף צלוי בגריל

28

קציצות/לביבות ירק

29

איטריות מוקפצות

30

קציצות בקר

פסטה טריה בעשיה במקום ,רוטב ע"פ בחירת הלקוח -משקל
הפסטה  150גרם ,משקל הרוטב  100גרם
שניצל מחזה עוף טרי בציפוי פרורי לחם 150 -גרם .לצד תוספת
אחת או שתיים כגון אורז /תפוא אפוי /פתיתים /סלט ירקות -משקל
סך כל המנה  300גרם.
קוסקוס מאודה במשקל  250גרם בתוספת ירקות מבושלים כגון
גזר ,כרוב ,דלעת ,חומוס ,קישואים,ירקות שורש,תפו"א ,משקל
המנה עם הירקות ללא נוזלים 400 .גרם
חזה עוף טרי על הגריל בתיבול במשקל  120גרם .לצד תוספת
אחת או שתיים לבחירת הלקוח כגון אורז /תפוא אפוי /פתיתים /סלט
ירקות -משקל סך כל המנה  300גרם.
לביבות/קציצות ירק אפוית בתנור סה"כ במשקל  160גרם .לצד
תוספת אחת או שתיים לבחירת הלקוח כגון אורז /תפוא אפוי/
פתיתים /סלט ירקות -משקל סך כל המנה  300גרם.
איטריות ביצים מוקפצות בתוספת ירקות סך משקל כל המנה 300
גרם
קציצות בקר אפויות בתנור במשקל  160גרם .לצד תוספת אחת או
שתיים לבחירת הלקוח כגון אורז /תפוא אפוי /פתיתים /סלט ירקות-
משקל סך כל המנה  300גרם.

טחינת הפולים תעשה במקום

