
שש משפחות פותחות את בתיהם, מספקות הצצה לחיים המדהימים בערבה ומזמינות אתכם ליהנות 
מארוחות אותנטיות, ייחודיות ועשירות. חוויה אחרת ומעניינת שלא תחוו במקום אחר או בשום מסעדה!

בואו לאכול
באהבה בערבה!

אוכלים בבית של...
אירוח קולינארי בערבה

אריאלה סקוברונק  |  מושב עידן  |  052-4260933

וזלאביה  סלוף  קובנה,  ישראלי.  ואוכל  התימני  מהמטבח 
לצד חילבה וסלט עגבניות פיקנטי וריחני, מאפה בצק עלים 
בשרי, מרק תימני, פלפלים ממולאים מלאי אהבה, מעורב 
הירקות  מבחר  לפי  סלטים  מגוון  פול,  עם  ואורז  ירושלמי 
בראנץ'  ארוחות  מוגשות  שבת  בימי  ועוד.  בשדה  שיש 
מפנקות עם מיטב המאפים התימנים, שקשוקה פיקנטית, 

מג'דרה עשירה, לבנה תוצרת מקומית ומגוון סלטים.

מעיין ויזהר אזולאי  |  מושב חצבה  |  052-5450888

ארוחות "הפתעה" אנינות טעם ממגוון גידולי העונה, עם חומרי 
גלם משובחים וירקות הנקטפים טריים הישר משדות המושב, 
טרייה  פסטה  וטבעוני.  צמחוני  חלבי,  בשרי,  סגנונות:  במגוון 
ידיה של מעיין, סלקים ממולאים, כבד עוף מתקתק  מעשה 
לחם  מהגינה,  טריים  תבלינים  עם  פרגיות  קדאיף,  מצע  על 
קישים  פטריות ממולאות,  בבית,  שנאפה  גרעינים  עם  שיפון 
ועוד. ופרמז'ן  כרובית  קציצות  עשירות,  וגבינות  ירקות  מלאי 

חגית ועידו שחם  |  מושב עין יהב  |  052-4260762

מטבח ישראלי עכשווי, ממיטב תוצרת הערבה עם טוויסט 
חציל  קציפת  בית,  תוצרת  וממרחים  לחמניות  ייחודי. 
השדה,  תוצרת  ממיטב  סלטים  מגוון  עגבניות,  בסלסת 
בטטות במרווה וחלב קוקוס, פילה סלמון בקראסט עשבי 

תיבול, כרובית חגיגית בתנור, אנטריקוט עסיסי ועוד.
צפוי  שבקינוחים  כך  ביתית  קונדיטוריה  בעלת  היא  חגית 

לכם תענוג צרוף... 

טלי ואוריה קידר  |  מושב פארן  |  054-5234139

לפי  ומגוון  טרי, צבעוני  אוכל  ומכל...  בו הכל  מטבח שיש 
בקשתכם. פוקאצ'ות עם רצועות אנטריקוט, קישים מבצק 
פריך עשירים בגבינות וירקות, נתחי בשר איכותיים, ירקות 
העונה מתובלים בהרבה שמחה, מסבחה ביתית וחצילים 

קלויים ועוד.

הארוחות הן בתיאום מראש, במחירים שונים )בתיאום מול כל משפחה(.
למידע נוסף ניתן להתקשר גם למרכז מידע והזמנות

1800-225-007  | 052-8666114
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כ

אבלין ומאיר ביטון  |  יישוב ספיר  |  052-3666138 

אוכל מרוקאי ספרדי מבית אמא, המשולב בסיפורים על 
הערבה ועל שורשי המשפחה, מגוון סלטים מפנקים ולחם 
יד  עבודת  אמיתי  חגיגי  קוסקוס  בבית,  באהבה  שנאפה 
עוף  ביתיים,  וחמוצים  כבושים  בתנור,  ירקות  קונפי  לצד 

מתקתק בבצלים, עלי גפן ממולאים בכל טוב ועוד.

שר
כ

חגית צורף  |  מושב פארן  |  052-3666165

ממטעמי המטבח העיראקי מבית אבא, בשילוב עם המטבח 
הישראלי. מרקי קובה בשלל צבעים, תבשיל מישמש ושזיפים, 
ממולאים למיניהם, חמוצים ביתיים, כיצ'רי - אורז עם עדשים, 
תבית – תבשיל אורז ועוף בבישול ארוך שנימוח בפה... סלטים 

מגוונים מהשדה המשפחתי ועוד. 
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