
                                                          

 

 גני ילדים-תפריט הרצליה
 שבוע א' 

 שבוע ב'

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

 מיני בורגר מנה עיקרית
קוביות חזה עוף 

 במרינדה 
 בולונז במרינדה שוקי עוף הודוקציצות 

מלא +  20%אורז  פחמימה 
 רוטב עגבניות

פתיתים אפויים 
 מלא  50%

 מלא 50%קוסקוס  בורגול מלא
מלאה +  50%פסטה 

 רוטב עגבניות

 גזר גמדי גרעיני תירס  ירק חם 
תבנית פשטידת 

 ירקות
 ירקות לקוסקוס

צהובה שעועית 
 ברוטב

שעועית לבנה  קטניות
 ברוטב

  אפונה בציר ירקות
 תבשיל עדשים

 שחורים
בציר  גרגרי חומוס
 ירקות

 אפונה וגזר

מלפפון, עגבנייה,  ירקות
 פלפל וקולרבי

מלפפון, עגבנייה, 
 פלפל וקולרבי

מלפפון, עגבנייה, 
 גזרפלפל ו

מלפפון, עגבנייה, 
 גזרפלפל ו

מלפפון, עגבנייה, 
 גזרפלפל ו

 תפוח  אגס תפוז תפוח קלמנטינה  פירות

מנה ללא גלוטן 
 וללא אלרגנים

ני בורגר, תפו"א, מי
 תירס

סטייק פרגית, אורז 
 שעועית צהובה

אורז קציצות בקר, 
 ואפונה

שוקי עוף, קינואה 
 וירקות לקוסקוס

בולונז בקר, פסטה 
 ותירס

מנות צמחוני/ 
 טבעוני

 פלאפל אפוי
חזה בגריל מן 

 הצומח
 קציצות עדשים

 
 קציצות בורגול

 
 חזה בגריל מן הצומח

 :נלווים
  .יתכנו שינויים  ,והטיב  סופקים בהתאם לעונהמ  וירקות:פירות 

 .צליאק עםאחת לחודש לילדים  -ילדים. לחם ללא גלוטן 12-15כיכר לכל  1: לחם מלא לילדים של ברמן, לחם

גר' לכל יום(, ממרח בוטנים טבעי,  250סוגי ממרחים; טחינה גולמית/סלט טחינה, סלט חומוס )בכמות של  4 ממרחים:

תוספת ממרח  חלופה בגנים עם ילדים אלרגיים. תהא -עונה, סילאן טבעי/דבש טהור לפי דרישה, תמריםב-טונה. אבוקדו

  אחת לשבועיים. – שמן זיתעבור ילדים רגישים לגלוטן. 

 .3שלוחה   7690600-09": לאנץ' טייםמוקד פניות "

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

 שניצל הודו אפוי  קציצות בקר ברוטב מנה עיקרית
קוביות חזה עוף 

 במרינדה  
 שוקי עוף במרינדה קציצות הודו ברוטב

 בורגול מלא  פחמימה 
מלאה  50%פסטה 

 + רוטב עגבניות
 מלא 20%אורז 

פתיתים אפויים 
 מלא 50%

 מלא  50% קוסקוס

 גרעיני תירס גזר גמדי  שעועית צהובה  ירק חם
תבנית פשטידת 

 ירקות
 ירקות לקוסקוס

 שעועית ירוקה  בציר ירקות אפונה קטניות
תבשיל עדשים 

 ירוקות
שעועית לבנה 

 ברוטב
גרגרי חומוס בציר 

 ירקות 

מלפפון, עגבנייה,  ירקות
 פלפל וקולרבי

מלפפון, עגבנייה, 
 גזרפלפל ו

ן, עגבנייה, מלפפו
 גזרפלפל ו

מלפפון, עגבנייה, 
 פלפל וקולרבי

מלפפון, עגבנייה, 
 פלפל וקולרבי

 אגס תפוח קלמנטינה תפוז תפוח פירות

מנה ללא גלוטן 
 וללא אלרגנים

אורז קציצות בקר, 
 ואפונה

שניצל, פסטה 
 וירקות מוקפצים 

עוף מוקפץ, אורז 
 ואפונה וגזר

בולונז בקר, פסטה 
 ותירס

, קינואה שוקי עוף
 וירקות לקוסקוס

מנות צמחוני/ 
 טבעוני

 קציצות עדשים
חזה בגריל מן 

 הצומח
 קציצות קינואה  פלאפל אפוי

 קציצות בורגול
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